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Capítulo 1

Cidade e campo: olhares de Brasil e Portugal
Eduarda Marques da Costa
Glaucio José Marafon

Introdução
As designações cidade e campo têm desde sempre inspirado múltiplas
leituras em geografia e sociologia, passando-se de uma abordagem centrada na
caracterização e na evolução do campo e da cidade para novas abordagens que,
nas últimas três décadas, consideram a emergência de espaços toldados pela urbanização estruturada em torno da acessibilidade. Estes configuram lugares onde se
misturam características urbanas e rurais e onde se desenvolvem novas funções
e novos padrões de ocupação social e econômica. A presente obra, intitulada
Cidade e campo: olhares de Brasil e Portugal, apresenta nos capítulos seguintes
um conjunto de onze contributos centrados em temas da geografia, retratados
nas realidades dos dois países, cujos conteúdos se estruturam em três partes.
O presente capítulo desenvolve-se em torno de um conjunto de reflexões teóricas de partida baseadas na perspetiva de vários autores internacionais,
fazendo o contraponto com a perspetiva apresentada pelos autores dos capítulos
desta obra.
Conceitos de cidade e campo – da dicotomia à relação cidade-campo
A primeira parte do presente livro gira em torno da discussão dos conceitos
de cidade e campo, tendo em consideração não só a sua evolução, mas também
a importância que assumiu a relação entre estes ao longo dos vários séculos.
A passagem de uma realidade em que o campo estava claramente separado da
cidade tem na realidade europeia uma expressão mais antiga, mobilizada pelas

Cidade e Campo.indd 13

14/09/2020 17:39:42

14

Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

atividades comerciais e de governação impulsionadas pela revolução industrial,
que motivou um maciço êxodo do campo para as cidades. No caso da realidade
brasileira, os processos conducentes à construção do urbano assumiram uma
natureza política muito forte, e a industrialização como motor de crescimento
das cidades é um fator mais tardio. O capítulo “Notas sobre as relações cidade e
campo: um esforço de síntese na realidade brasileira”, de Souza e Maia, percorre
um caminho sobre a literatura, no sentido de compreender as transformações
ocorridas entre a cidade e o campo, considerando uma perspetiva marxista e
usando um foco sociológico que explica a produção do espaço como sendo um
resultado da divisão do trabalho, da expansão do capitalismo e da detenção dos
meios de produção, como enfatizaram autores datados da década de 1970, como
Lefevre (1970) e Queiroz (1978), citados por Souza e Maia (2019).
Contudo, a leitura dicotômica evoluiu. Autores como Rémy e Voyé (1992)
deram um forte contributo para a compreensão das cidades e do fenômeno da
urbanização, explicando que o modo como as relações sociais se estruturam é
fortemente induzido pela morfologia do espaço em que se reside. Nesse sentido,
os autores defenderam que o aumento da acessibilidade determinou a disseminação espacial das funções citadinas e, com elas, novas formas de apropriação
dos espaços de residência.
A melhoria da acessibilidade por modo rodoviário e a expansão da posse
e da utilização do automóvel vieram a conduzir a integração de novos espaços
e a acelerar as transformações na composição e na diversificação das atividades
econômicas, dando ao campo características urbanas, nomeadamente na envolvente das cidades, num modelo de ocupação mais dispersa, onde encontramos
residências e atividades econômicas consumidoras de espaço, que resultam do
processo de desconcentração das cidades. Passamos, assim, da perspetiva campo-cidade para a perspetiva urbano-rural, na medida em que o campo ultrapassa
o seu papel de produtor agrícola, vendo expandir novas funções industriais e
terciárias e, no caso do campo localizado na envolvente das cidades, expande-se a
função residencial, dando lugar a um conjunto de novas relações entre o urbano
e o rural (Marques da Costa, 1997).
No caso das áreas urbanas de maior dimensão e pujança funcional, esses
fenômenos deram lugar ao que François Ascher (1998, 2005) designou de metapolis, um território resultante de processos onde confluiu uma ocupação urbana
multipolar estruturada em torno de vias de comunicação e onde os espaços de
cariz rural funcionaram como espaços intersticiais de menor densidade, mas
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cuja malha de relações se encontrava plenamente integrada à rede de polos que
configuravam as metrópoles (Marques da Costa, 2000).
Anteriormente a essa designação, surgiu o conceito de metropolização,
cuja incidência “não se restringe às regiões metropolitanas, já que incorpora as
cidades médias, as pequenas e o chamado ‘mundo’ rural, hoje muito transformado
e incorporando urbanidades.” (Ferreira et al., 2013, p. 460).
Nesse contexto de mudança na mobilidade e nas decorrentes transformações do território, os critérios estatísticos de classificação das cidades e de urbano-rural, tradicionalmente defendidos pelos Institutos Nacionais de Estatística,
sofreram uma necessidade de adaptação, urgindo igualmente efetuar uma reflexão
que desenvolvesse critérios de comparabilidade entre os sistemas estatísticos dos
vários países, de forma a ter uma leitura coerente da evolução do fenômeno da
urbanização nos vários países e regiões do mundo.
O fenômeno de suburbanização característico dos anos 1950 e 1960 na
realidade norte americana e europeia é substituído por uma expansão dos espaços
periurbanos e rurbanos, cujos critérios de identificação assentam, entre outros,
na densidade populacional, no perfil de atividades econômicas e na estrutura de
movimentos pendulares. Esses processos foram tratados por autores a propósito
das realidades metropolitanas e rurais do Brasil (Coy et al., 2019) e de Portugal (Abrantes, 2011; Loupa-Ramos et al., 2013), tendo estes procurado lançar
novas metodologias de classificação dos espaços que contemplassem essas novas
categorias de ocupação.
O tópico centrado nas relações urbano-rurais ganha, no quadro europeu,
uma relevância assinalável quando, em 1999, é publicado o “EDEC-Esquema de
Desenvolvimento do Espaço Comunitário” (em título original: “ESDP European
Spatial Development Perspective – Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union”, EC, 1999), documento que
resulta de uma vasta investigação sobre as transformações econômicas, sociais e
territoriais no território europeu e da consensualização entre os ministros nacionais que tutelam o ordenamento do território. A sua aprovação em 1999, seguida
da aprovação em Tampere, também em 1999, de um Programa de Ação, foi um
marco para o início de uma estratégia com vista ao desenvolvimento equilibrado
e sustentável do território europeu, destacando-se como primeiro princípio o
“Desenvolvimento espacial policêntrico e nova relação cidade-campo” (Ferrão,
2004; Marques da Costa, 2006).
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Nesse documento, foi assumido como fundamental para o equilíbrio territorial a importância de reforçar a parceria entre os territórios urbanos e rurais.
Contudo identificaram-se grandes diferenças entre as áreas rurais localizadas
junto às grandes cidades e as áreas urbanas localizadas em contexto rural (EC,
1999, p. 66-8), pelo que importava recorrer a critérios e classificações territoriais mais avançadas que as dicotômicas. É nesse contexto que se seguiram de
imediato dois estudos suportados pelo Programa ESPON (European Spatial
Planning Observatory Network) para o período de 2000 a 2006: um primeiro,
cujo objetivo foi apresentar uma tipologia de grandes cidades no quadro europeu
(ESPON 1.1.1., Urban Areas as Nodes in a Polycentric Development); e um
segundo, cujo objetivo era propor uma tipologia de territórios urbanos e rurais
(ESPON 1.1.2. – Urban-Rural Relations in Europe). O estudo “Urban-Rural
Relations in Europe” apresentou uma tipologia de seis classes de territórios, cujos
critérios de classificação de base eram: densidade populacional, dimensão das
cidades e tipos de ocupação do solo extraídos a partir do CORINE Land Cover
(Bengs e Schmidt-Thomé, s/d, p. 26).
Paralelamente aos trabalhos referidos, o Eurostat e a OECD investiram
também no desenvolvimento de metodologias de classificação dos espaços rurais
e urbanos. De uma tipologia inicial de espaços rurais produzida em 1994, cujo
objetivo foi dar suporte a um estudo sobre emprego – com uma proposta de três
tipos de espaços: áreas rurais remotas, áreas rurais economicamente integradas
e áreas rurais intermédias (OECD, 1994, apud Clemente, 2016) –, avançou-se
para outras propostas de classificação, sendo que as mais recentes recorrem a um
novo tipo de indicadores que se extraem da utilização de imagens de satélite.
Os referidos indicadores de imagem, combinados com indicadores estatísticos
clássicos, permitem compreender e catalogar melhor as transformações territoriais. Citemos aqui um dos mais recentes documentos de referência, intitulado
Methodological manual on territorial typologies, cuja última versão, publicada
em 2018, apresenta várias catalogações de territórios: territórios urbanos, áreas
costeiras, áreas de montanha e, entre outras, uma tipologia de espaços urbano-rurais – que os divide em: áreas predominantemente urbanas, áreas predominantemente rurais e áreas intermédias.
No caso português, paralelamente à classificação de natureza político-administrativa associada à “Cidade”1, procedeu-se à criação de uma “Tipologia
1

Lei 11/82 de 2 de junho. A “Cidade” é uma entidade que se integra no espaço geográfico dos
“concelhos.
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de Áreas Urbanas”, criada pelo INE em parceria com a Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)2, classificação
posteriormente atualizada em 2009 e 2014, em que, apesar de se manterem as três
classes de território, a unidade de base desce abaixo da freguesia, respondendo
ao critério do Eurostat3 (Marques da Costa, 2017).
No caso brasileiro, Rodrigues (2014) apresenta uma proposta de classificação dos municípios brasileiros baseada em dezenove indicadores estruturados
em três dimensões (1. Estrutura demográfica, 2. Nível de desenvolvimento e 3.
Dinâmica territorial, considerando-se como exemplos de indicadores de cada
uma destas a população, o nível ocupacional nos serviços e o peso das migrações
pendulares), que, após uma análise fatorial, dão lugar a uma tipologia diversificada
de territórios. Segundo Rodrigues, 2014, p 20),
De acordo com esta tipologia, os municípios brasileiros estão classificados em
sete categorias, contando com três tipos de urbano: urbano metropolitano, urbano de alta densidade e centros urbanos; três tipos de rural: rural agrícola, rural
semiperiférico e rural periférico. Observa-se ainda uma categoria intermédia,

2

3

Publicação no DR 210/98 de 11/SÉRIE II, de 11/09/1998 – Tipologia das Áreas Urbanas (INE/
DGOTDU, 1998), com três tipos de áreas: as “Áreas Predominantemente Urbanas”, as “Áreas
Medianamente Urbanas” e as “Áreas Predominantemente Rurais”. Eram consideradas “Áreas
Predominantemente Urbanas” as:
_
freguesias que possuam uma densidade populacional superior a 500 hab/km2 ou que integrem
um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes;
_
freguesias semiurbanas contíguas às freguesias urbanas, segundo orientações e critérios de
funcionalidade/planeamento, sendo consideradas freguesias semiurbanas todas as freguesias não urbanas que possuam densidade populacional superior a 100 e inferior ou a 500
hab/km2 ou que integrem um lugar com população residente igual ou superior a 2.000
habitantes e inferior a 5.000 habitantes;
_
freguesias sedes de concelho com mais de 5.000 habitantes.
Na atualização de 2014 (Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 29 de julho de 2014),
passa a ser considerada Área predominantemente urbana (APU) uma freguesia que contemple,
pelo menos, um dos seguintes requisitos: 1) o maior valor da média entre o peso da população
residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia corresponde
a espaço urbano, sendo que o peso da área em espaço de ocupação predominantemente rural
não ultrapassa 50% da área total da freguesia; 2) a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e tem uma população residente superior a 5.000 habitantes; 3) a freguesia integra total ou
parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes, sendo
que o peso da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da
população residente no lugar é igual ou superior a 50%.
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na qual se observam características urbanas e rurais, por isso denominada de
espaços urbano-rurais.

Mas a proposta anterior não elimina as limitações na classificação dos
territórios que, mesmo estando na influência de metrópoles, persistem com
cariz rural devido ao tipo de atividades e de ocupação do solo existente. Por
outro lado, a consideração da escala municipal não permite detectar os diferentes
padrões de densidade populacional e de atividades. Essas limitações do sistema
estatístico de classificação de urbano e rural, no caso brasileiro, são discutidas no
capítulo intitulado “A possibilidade de levantar dados sobre a perceção espacial
do rural e do urbano no Brasil”, texto de Bias-Fortes e Marafon, que refere a
insuficiência dos critérios do IBGE na classificação dos territórios em rural e
urbano. Os autores vêm salientar o interesse de introduzir uma nova questão no
Censo Populacional dirigida ao residente, que classifique a sua perceção sobre
o seu local de residência, complementando os critérios estatísticos existentes.
Políticas para os territórios rurais, urbanos e espaços metropolitanos
A questão dos conceitos e das respectivas metodologias para classificação dos territórios em categorias que vão para além da classificação dicotômica,
ganha crescente importância, na medida em que servem de base à seleção dos
territórios onde são implementadas as políticas e onde se tutelam diferentes
organizações de governança. Ou seja, não só as competências dos territórios são
distintas, como também as políticas e o orçamento que a estes destinamos são
diferentes, demonstrando-se a pressão em obter critérios claros na classificação
em diferentes categorias de ocupação.
O capítulo de Clemente, intitulado “Mundo rural e biodiversidade: a
territorialização das políticas públicas de desenvolvimento rural em Portugal”,
traz para a discussão a orientação da política de desenvolvimento rural na União
Europeia, que veio promover novas atividades para além da agricultura, contribuindo para a diversificação funcional e para o seu desenvolvimento e confirmando a separação do rural em relação ao campo e à função agrícola. Nessa
afirmação de outras dimensões, falemos da dimensão ambiental, em particular
a centrada na conservação da natureza e da biodiversidade, que encontrou nas
políticas da União Europeia outro foco para as políticas de desenvolvimento
rural. Aqui se destacam, por um lado, a criação da Rede Natura 2000, criada em

Cidade e Campo.indd 18

14/09/2020 17:39:42

Conceitos de cidade e campo – da dicotomia à relação cidade-campo

19

1992, diretamente vocacionada para “aves” e “habitats”, por outro, a reforma
da Política Agrícola Comum (PAC), de 1992, momento em que se assistiu à
introdução da componente ambiental numa ótica de proteção. Outro passo
importante deu-se em 1999, quando é criada a Política de Desenvolvimento
Rural como um dos pilares da PAC.
Paralelamente à valorização da componente ambiental no contexto do
espaço rural, o turismo, centrado no aproveitamento dos recursos locais decorrentes da cultura e do patrimônio, surge também como uma nova alternativa
de política para o desenvolvimento dos pequenos municípios em contexto rural
(Marafon, 2014). A cultura tornou-se, assim, um recurso importante refletido
na utilização do patrimônio cultural nas trajetórias de desenvolvimento local da
União Europeia (Durmaz et al., 2010).
Segundo o relatório da OECD de 2009, dedicado ao “Impacto da Cultura
no Turismo”, existe uma clara relação entre turismo, cultura e valorização do
patrimônio, e, como aponta Richards (2013), essa relação não pode ser dissociada da criatividade, fazendo a ponte para as cidades criativas e para o turismo
criativo. Para além do patrimônio cultural, encontramos outras manifestações
culturais que são igualmente mobilizadoras do desenvolvimento turístico. É o
caso dos eventos culturais onde se incluem festivais de música, teatro e afins, bem
como a realização de feiras ou de concursos de natureza diversificada, atividades
que podem surgir de forma combinada (ex. mostras de gastronomia, feiras de
artesanato ou outros eventos ligados à história local, como as feiras medievais).
Os eventos transformaram-se, assim, num fator muito poderoso de desenvolvimento, pois fornecem a atividade e a animação necessárias para ativar espaços
criativos. Richard (2013) refere que, por meio de programação cuidadosa e seleção de portfólio de eventos, é possível ligar a criatividade da população local ao
setor cultural e criativo e aos visitantes. Marques da Costa, Alves e Endlich, em
texto intitulado “Turismo, cultura, criatividade e desenvolvimento local: casos
de estudo em municípios de pequeno porte em Portugal”, incluído no presente
volume, reportam três exemplos da realidade portuguesa dos municípios de
Montemor-o-Novo, Coruche e Óbidos.
Fazendo a transição entre as orientações de política dos espaços rurais para
as dos espaços urbanos e, mais em particular, metropolitanos, podemos salientar
o texto incluído neste volume, de Ângela Santos, intitulado “Política urbana
no Brasil: a difícil regulação de uma urbanização periférica”, onde se explica de
forma detalhada a evolução do fenômeno da urbanização na realidade do Brasil
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e como as políticas relacionadas com o “urbano” foram sendo produzidas de
forma a irem se adaptando às aceleradas mudanças ocorridas. A. Santos discute
a evolução da urbanização na realidade brasileira e que respostas, em termos de
políticas urbanas, foram sendo apresentadas ao longo dos últimos cinquenta anos.
A autora refere que a acelerada urbanização do Brasil não foi acompanhada de
políticas urbanas de ordenação do território, situação que se tornou mais crítica
nas últimas décadas, onde a massificação do êxodo rural no Brasil alimentou uma
expansão urbana periférica, que deu lugar a metrópoles não planeadas, carentes
de habitação, equipamentos e acessibilidades. Essa ideia foi também defendida
por outros autores que afirmam a década de 1970 como o marco para o “crescimento desordenado”, secundado com a criação de programas alternativos que
se baseavam na autoconstrução (Ferreira et al., 2013). Posteriormente, a solução
Minha Casa Minha Vida, mostra-se insuficiente pela excessiva penetração do
mercado privado na produção de habitação social.
Quer o texto de A. Santos, quer o de Augusto Silva, relevam, para a importância da política urbana, adaptar-se aos territórios resultantes das novas formas de organização polinucleadas e ao aumento de fluxos entre esses polos. E
a gestão territorial tem de responder a essas novas configurações. Silva, com o
título “Governanças metropolitanas no Brasil: cooperações intergovernamentais
e coparticipações instituintes para a sustentabilidade da gestão dos territórios”,
reporta que, para responder às necessidades e aos fluxos existentes, a gestão territorial tem avançado para formas multiescalares, envolvendo diferentes entidades
político-administrativas que, pelas suas competências, só podem atuar em determinadas configurações territoriais. Para o autor, a emergência de novos arranjos de
governança multinível é a resposta para os distintos problemas que caracterizam
as regiões urbanas funcionais, definidas em torno das deslocações pendulares.
Hall (2002), Sassen (2002) e Scott et al. (2002), em obra editada por Scott
(2002), discutem o conceito de cidade-região global e o desafio de reestruturação
da governança desses territórios. Mas esse fenômeno está longe de se restringir à
cidade-região global e aos contextos de metropolização. A organização funcional
em territórios estruturados em torno de pequenas e médias cidades, quer em
contexto de urbanização dispersa, quer em contexto territorial rural e de baixa
densidade, apresenta as mesmas características, como se pode citar para o caso
europeu, para o caso português (Marques da Costa e Marques da Costa, 2013)
e para o contexto da América Latina, onde se inclui a realidade brasileira (Rua,
2006; Maturana et al., 2017).
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Temas-chave no quadro dos novos desafios para os territórios
A parte terceira do presente livro introduz-nos temas nos quais têm ocorrido mudanças rápidas, gerando novos desafios para a qualidade de vida das
populações: o desenvolvimento da agricultura em contexto urbano e periurbano;
a questão da mobilidade urbana pela sua relação com as políticas de desenvolvimento urbano saudável; a problemática do envelhecimento populacional nas
cidades e algumas das consequências que operam; e a questão da organização
empresarial em rede, como resultado da globalização do capital e dos mercados,
mas também assumida pelas empresas como uma estratégia para atingir uma
maior competitividade.
A temática da agricultura em espaço urbano ou periurbano, embora tenha
sido um assunto tomado pela FAO desde a década de 1990 (Smit et al., 1996),
numa perspetiva que conferia à agricultura o papel de fonte de produção alimentar em áreas de forte concentração populacional e, ao mesmo tempo, fonte
de emprego e rendimento, pela possibilidade de se desenvolver em regime de
pluriatividade.
Nos últimos anos, a urbanização difusa fez aumentar o valor do solo,
e a agricultura perdeu rendibilidade para a atividade imobiliária (Abrantes et
al., 2013). Ao uso fragmentado do solo ou mesmo ao abandono da produção,
juntou-se uma ocupação desordenada, onde o automóvel é rei nas deslocações das famílias, nos consumos de energia e nas emissões de CO2, contribuindo para a insustentabilidade dos territórios. Nesse contexto, a temática
da agricultura urbana foi crescendo em importância pela associação feita ao
seu contributo para o desenvolvimento sustentável (Van Tuijl et al., 2018) e
reconhecendo o seu valor ambiental, econômico, social e na saúde e bem-estar.
Seguindo Tornaghi (2014), a agricultura urbana e periurbana é multidimensional, envolvendo diferentes técnicas de produção (ex: hidroponia), objetivos (ex:
consumo, venda, educação) e formas de governança (ex: hortas comunitárias).
Essa nova perspetiva tem expressão não só nos instrumentos de ordenamento
territorial de escala regional, mas também nos planos diretores e em diretrizes
urbanas delineadas com base nos princípios dos movimentos urbanísticos de
eco-cidade, urbanismo verde e urbanismo sustentável (Lehmann, 2010). Aqui,
combina-se a triologia “3F – food, farm and forestry” (alimentação, agricultura
e floresta) como elementos promotores do equilíbrio dos ecossistemas e das
cidades, contribuindo para a segurança alimentar (UN Food and Agriculture
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Organization, 2016) e concertando uma verdadeira relação urbano-rural no
âmbito do paradigma da sustentabilidade social e ambiental.
Entre os 15 princípios do Urbanismo Verde encontram-se dois com maior
ligação à dinâmica rural e à questão da agricultura no quadro urbano, promotores
de bacias alimentares de proximidade: “A Cidade que maximiza a paisagem, os
jardins e a biodiversidade” e “A Cidade com produção alimentar segura e biológica local” (Lehmann, 2010).
Abrantes e Gomes, com texto intitulado “Agricultura em espaço metropolitano: dinâmicas, tipologias e políticas espaciais para a sustentabilidade”, incluído
nesta obra, fazem uma proposta de classificação dos municípios da Região Metropolitana de Lisboa, tendo em conta o tipo de agricultura que pode ser encontrada
nos diferentes contextos de urbanização. Entre as conclusões destacam-se os nove
grupos a que se chegou, agregados em três tipos de territórios (i) agrícola urbano;
ii) agrícola periurbano; e iii) agrícola rurbano), praticando três tipos de atividades
(i) agricultura de lazer; ii) agricultura intensiva e, em alguns casos, combinada com
lazer; e iii) agricultura em declínio), resultados que se configuram como material
de suporte à formulação de políticas públicas sustentáveis.
O segundo grande desafio dos territórios, nomeadamente dos espaços
urbanos, relaciona-se com a mobilidade. O título “Transporte e Cidades Saudáveis: realidades, políticas e intervenções em Portugal”, elaborado por N. Marques
da Costa, A. Louro e E. Marques da Costa, vem no seguimento das preocupações
com a sustentabilidade, traduzida também num planeamento urbano voltado
para a construção de comunidades mais sustentáveis e inclusivas capazes de proporcionar melhor qualidade de vida aos seus residentes. Um dos movimentos
urbanísticos que mais se aproxima dessa perspectiva é o “Movimento Cidades
Saudáveis”, que considera que a saúde é influenciada pelas condições de vida, de
trabalho, do ambiente físico e socioeconômico dos indivíduos. Fonte de poluição e de sinistralidade rodoviária, elemento de acesso aos serviços, emprego e
habitação, o transporte e a mobilidade são, por isso, dimensões fundamentais a
ter em conta na construção de cidades saudáveis. Apesar das orientações dadas
pela OMS para a elaboração do “Projeto Cidade Saudável” nas várias realidades
territoriais, só os municípios aderentes ao movimento é que partilham a metodologia, procurando integrar a saúde em todas as políticas.
O texto seguinte, de P. Nossa e A. Mota-Pinto, continua a problemática
da mobilidade, nesse caso aplicada ao grupo dos idosos, um grupo em ascensão
rápida no contexto demográfico europeu. “Mobilidade e segurança em contexto
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urbano: contributos para a redução do risco em populações idosas” é um capítulo que retrata o envelhecimento, identificando a sua incidência e buscando
soluções que contribuam para o bem-estar das populações. O avanço da idade
retira ao idoso a sua capacidade de mobilidade, situação que se agudiza, quer
por razões econômicas (baixo rendimento, condicionamento de deslocações
para fins de consumo e lazer), quer por razões físicas (decorrentes de doença ou
maior fragilidade que condicionam as deslocações), quer ainda por outras razões
menos evidentes, como sejam as preocupações com a violência e a segurança em
determinadas horas do dia. A mobilidade condicionada fomenta o isolamento,
e o combate a essas situações é uma das metas a atingir para o planeamento de
cidades saudáveis e inclusivas. As soluções são várias, destacando-se as ligadas
ao planeamento de ambientes amigos do idoso, bem como no fomento de uma
estratégia de prevenção da saúde que suporte um futuro envelhecimento ativo
e saudável das populações (Green, 2012).
O quarto desafio aqui apontado relaciona-se com a constituição de redes de
gestão empresarial, tendo por base o título de P. Marques e M. Ribeiro, “Atuação
da rede de gestão empresarial no território brasileiro no início do século XXI”.
Com esse texto, voltamos à discussão sobre a importância de compreender as
formas de organização do território. Para além do que podemos observar como
nós de um sistema urbano, temos uma estrutura invisível de fluxos de capital e
produção, que usam as novas tecnologias para atravessar distâncias físicas e que
permitem a constituição de redes que nem sempre têm proximidade física. Nesse
contexto, as cidades assumem-se como os territórios onde as infraestruturas e
equipamentos permitem o estabelecimento desses fluxos de capital e produção,
consumando as ligações entre a economia e o território (Correia, 2018). A competitividade do tecido econômico e territorial está amplamente relacionada com
a capacidade de estabelecer esses fluxos com outros polos.
A realidade do Brasil mostra a existência de um conjunto de cidades onde
essas questões ainda não são preocupação e, como os autores comentam, a malha
de cidades conectadas está territorialmente concentrada, contribuindo para
acentuar as disparidades de desenvolvimento territorial.
Esta obra assume-se como um percurso por conceitos e temas da geografia
comuns aos territórios, mas onde, apesar de tudo, encontram-se singularidades,
quer na realidade brasileira, quer na realidade portuguesa, que procuramos aqui
retratar.
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Capítulo 2

Notas sobre as relações cidade e campo:
um esforço de síntese
Sonale Vasconcelos de Souza
Doralice Sátyro Maia

Introdução
Discutir sobre a relação cidade e campo é uma tarefa complexa, pois
esse tema pode ser abordado a partir de vários vieses diferentes1. Esse texto
foi originalmente produzido em momentos diversos, pois o tema constituiu
a temática de pesquisas anteriores e que ora recuperamos e reunimos, atualizando a nossa discussão.
Além disso, vale lembrar que se trata de uma relação que, ao longo do
tempo, devido à intensificação da divisão do trabalho e à modernização do
campo, tem passado por várias transformações que têm contribuído para o
surgimento de novas formas e novos conteúdos. Williams (2011 [1973], p.
471), buscando entender as mudanças ocorridas no século XVIII, na Inglaterra, assevera que:
O campo e a cidade são realidades históricas em transformação tanto em si
próprias quanto em suas inter-relações. Temos uma experiência social concreta não apenas do campo e da cidade, em suas formas mais singulares,
como também de muitos tipos de organizações sociais e físicas, intermediárias e novas.
1

Referimo-nos às pesquisas de mestrado de Sonale Vasconcelos (2013) e de Doralice Maia
(1994), à tese de Doralice Maia (2000), além de artigos e trabalhos publicados que tratam
da temática.
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Williams (2011 [1973]) tem como objetivo compreender as modificações que estavam ocorrendo na passagem do século XVIII para o século XIX
na Inglaterra. Para isso, utiliza uma abordagem histórica social e literária. A
partir da citação anterior, podemos notar que o autor do livro O campo e a
cidade na história e na literatura dá ênfase à perspectiva histórica como um
ponto crucial para se entender as transformações ocorridas entre a cidade e o
campo. Visando a entender o “presente”, ele retorna ao passado, utilizando
obras literárias. Tal perspectiva corresponde ao que Mauricio de Abreu denominou de “presente de então”, ou de um “presente histórico”, já trabalhado
por outros autores como Darby (Abreu, 2000, p. 18).
O movimento de análise realizado por Williams, que se caracteriza pelo
constante regresso ao passado para compreender o presente, é chamado por ele
de “escada rolante”. O autor propõe que esse movimento pode ser uma pista
importante para o entendimento dos fatos. Dessa maneira, com o intuito de
elaborar uma análise acerca da relação cidade-campo, pretendemos voltar ao
passado para decifrar como ocorreu a formação das duas concretudes espaciais,
cidade e campo, e como se apresentaram ao longo do tempo, para expressarmos
algumas ideias sobre elas na sociedade contemporânea.
A cidade e o campo têm características próprias, tanto em relação ao que
é produzido quanto ao conteúdo das relações sociais e culturais. No entanto
entendemos que um só pode ser analisado a partir do outro, ou levando em
consideração a relação entre ambos. A relação cidade-campo, embora apresente
semelhanças em diferentes contextos históricos e espaciais, em cada espaço-tempo, manifestam características únicas, que são resultados da convergência
de fatores internos e externos. É importante frisar que, em diferentes países,
essa relação não se apresenta com as mesmas características, e em regiões e
cidades de um mesmo país, como o Brasil, tal relação tem particularidades.
Nesse sentido, ressaltamos que, para analisar a relação cidade-campo,
devemos partir da compreensão do processo histórico, pois, só por meio do seu
entendimento, poderemos esclarecer a realidade atual. Lefebvre (1991 [1969],
p. 184) afirma que, para “conhecer um objeto ou um fenômeno é [necessário]
justamente não considerá-lo como sendo isolado, não deixá-lo passivamente
no hic et nunc, no aqui e no agora. É investigar suas relações, suas causas”.
Para esse autor, assim como o conhecimento, a realidade está em constante
movimento, por isso é imprescindível retornar ao passado para compreender
o período atual. Assim, apresentaremos uma síntese de como se processou a
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relação cidade-campo no transcurso histórico e, em seguida, analisaremos as
peculiaridades dessa relação no contexto histórico brasileiro.
Relação cidade-campo a partir da divisão do trabalho
Para dialogar sobre a relação cidade-campo, nossa investigação partiu dos
autores que refletiram sobre tal relação, mostrando que é imprescindível abordar
a divisão do trabalho, pois, a partir dela, é possível conhecer o papel que a cidade
e o campo desempenharam ao longo do tempo histórico.
No transcurso do tempo histórico, a separação das configurações espaciais
cidade e campo, e, com ela, a divisão do trabalho, sofreu modificações, e a sua
intensidade dependia, por sua vez, do ritmo de desenvolvimento das forças produtivas. Como escreveu Neil Smith (1988), “a separação da cidade e do campo
é, por si mesma, um produto da divisão social do trabalho, mas vem a se tornar o
fundamento como dizia Marx para a divisão do trabalho” (Smith, 1988, p. 164-5).
Na literatura da economia clássica, Adam Smith, na obra Riqueza das
nações, no livro 3, elabora um estudo sobre a origem da divisão do trabalho, portanto, da divisão do trabalho entre campo e cidade. Aqui, a função do campo é a
de fornecer os meios de subsistência e os materiais de manufatura para a cidade,
ao mesmo tempo que esta fornece àquele parte do produto manufaturado. O
autor também revela que toda a riqueza e a subsistência da cidade provêm do
campo, chamando atenção para que, dessa revelação, não se conclua que por isso
o ganho da cidade é sinônimo da perda do campo. E define: “a cidade é uma feira,
ou mercado, contínuo, ao qual concorrem os habitantes do campo para trocar
seu produto bruto pela manufatura [...]” (Smith, 1986, p. 158).
Segundo Marx e Engels (2007 [1932]), antes do surgimento da agricultura
no período neolítico, havia apenas grupos organizados em forma de sociedade
tribal, na qual não havia diferença entre cidade e campo, e a divisão do trabalho
era pouco desenvolvida, pois se limitava a uma divisão social entre membros da
família ou da tribo. Sabe-se que o excedente alimentar possibilitou que as comunidades se fixassem em determinado local e que fossem desenvolvidas outras
atividades relativas a funções administrativas, políticas, militares e à elaboração do
conhecimento e que, a partir de então, o desenvolvimento das forças produtivas
provocou uma divisão territorial do trabalho e originou espaços diferenciados
de produção: a cidade e o campo.
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Assim, considera-se o estabelecimento da divisão do trabalho entre agricultura e a indústria e comércio como princípio para a constituição da denominada
cidade capitalista, ou ainda, parte-se do princípio de que a origem da economia
urbana dá-se com o surgimento da divisão territorial do trabalho entre campo
e cidade, com a divisão dos poderes e de atividades das duas formas espaciais,
como bem escrevem Marx e Engels (1984, p. 64):
A cidade é já a realidade da concentração da população, dos instrumentos de
produção, do capital, dos prazeres, das necessidades, ao passo que o campo torna
patente precisamente a realidade oposta, o isolamento e a solidão. O antagonismo entre cidade e campo só pode existir no quadro da propriedade privada.

Nesse sentido, é necessário examinar como a relação entre a cidade e o
campo se manifestou em contextos históricos diferentes, tendo em vista que,
em determinados momentos, o campo demonstrou ser dominante, social e economicamente, e, em outros, a cidade assumiu esse papel. Lefebvre (2001, p. 68)
afirma que a relação cidade-campo “mudou profundamente no decorrer do
tempo histórico, segundo as épocas e os modos de produção: ora foi profundamente conflitante, ora mais pacífica e perto de uma associação. Mais ainda, numa
mesma época manifestam-se relações bem diferentes”.
Esse autor (1999a [1970]), ao mostrar como se deu o processo de urbanização ao longo de diferentes períodos históricos, aborda como tal processo
provocou modificações tanto na cidade quanto em sua relação com o campo.
Assim, propõe que se analisem, a partir de uma concepção ampla, três grandes
épocas históricas: “a rural, a industrial e a urbana” (1999a [1970], p. 35). Na
rural, já se verificava uma visível divisão entre cidade e campo. Entretanto, nessa
época, a cidade e o campo passaram por vários momentos diferentes: o primeiro,
em que a cidade se caracterizava como política; o segundo, quando houve uma
retração da cidade e um amplo domínio do campo; e o terceiro, em que o comércio passou a ser uma função importante na/da cidade.
Na cidade política, característica da Antiguidade, embora houvesse uma
divisão do trabalho entre cidade e campo, a cidade mantinha uma relação complementar e harmônica com os territórios circunvizinhos e “organizava, dominava, protegia, administrava, explorava um território, com os camponeses, os
habitantes dos vilarejos, os pastores, etc.” (Lefebvre, 1999b, p. 40). As cidades
podiam ser consideradas como obras, pois o valor de uso predominava sobre o
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valor de troca, e os costumes das pessoas ainda eram mais importantes do que a
produção e o consumo. Lefebvre (1969, p. 138) descreve como se caracterizava
a cidade e como se dava sua relação com o campo nesse período histórico:
Cada cidade é uma obra e também cada casa. Tudo nela se mistura e se une: objetivos, funções, formas, prazeres, atividades. [...] Entre o campo, as ruas e as casas, não
há corte nem confusão; passa-se dos campos ao coração do burgo e das habitações
por uma sucessão ininterrupta: árvores, jardins, pórticos e pátios, animais.

No período medieval, com a queda do Império Romano, a maioria das
cidades passou por um período de “adormecimento”. Nessa época, o campo, organizado em feudos, tinha um maior adensamento populacional e manifestava-se
de modo mais dinâmico e autônomo do que as cidades. Contudo a cidade não
deixa de existir e tem uma significativa importância, como bem expôs Le Goff
(1992). A cidade antiga, onde, antes, o cotidiano se dava a partir do valor de
uso, começa a ser superada pela cidade comercial baseada na troca e no comércio
(Lefebvre, 2001).
É então a partir da divisão social do trabalho que a relação campo-cidade
compõe o movimento de antítese. Essa oposição, com a expansão da indústria
moderna e quando se destitui o campo cada vez mais das atividades não agrícolas,
passando a ser ruralizado2, parece ser diluída na concretização da vitória da cidade
sobre o campo a partir da industrialização da agricultura, ou da urbanização do
campo. Como afirma Neil Smith (1988, p. 165), apoiando-se na obra Grundrisse,
de Karl Marx: “A urbanização do campo, através da industrialização da agricultura, é hoje uma realidade indiscutível e algo que Marx previu”.
O intenso processo de industrialização provocou o crescimento do êxodo
rural e aumentou a concentração populacional nas cidades. Por isso, a cidade
industrial caracterizou-se por sua intensa expansão sobre o campo. A partir de
então, houve uma explosão da cidade tradicional3. Esse movimento, chamado

2

3

Ou seja, “[...] o campo se transforma em agricultura, i.e., indústria separada de alimentos e
matérias-primas, dividida, por sua vez, em vários tipos especializados de cultivos, distritos, etc.”
(Merrington, 1977, p. 172).
Conforme Lefebvre (2001), cidade tradicional está relacionada à cidade anterior ao processo
de industrialização, portanto caracteriza-se como uma cidade concentrada, única, que também
pode corresponder à cidade histórica.
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por Lefebvre (2001) de implosão-explosão, é provocado pela intensificação da
urbanização proporcionada pelo processo de industrialização.
Na era industrial, verifica-se a ‘absorção’ do campo pela cidade (localização das
primeiras indústrias, obtenção de matérias-primas, migração) e a ‘explosão’ da
cidade no campo (extensão do tecido urbano, invasão do campo pela tecnologia, modo de vida e símbolos da cidade, expansão da troca e da mercadoria)
(Sobarzo, 2006, p. 71).

A partir de então, a divisão do trabalho, que estabelecia a produção local
entre o campo e a cidade, com o desenvolvimento das forças produtivas e da
indústria, tornou-se mais complexa, pois passou a organizar tanto o trabalho
nos estabelecimentos produtivos (divisão técnica do trabalho) da cidade e do
campo quanto a produção e o intercâmbio entre diferentes cidades e nações.
Desse modo, o capitalismo passou a explorar cada local de maneira diferenciada
conforme seus interesses. Essa progressão da divisão do trabalho é visível no
pensamento de Marx e Engels (2007 [1932], p. 47, grifos dos autores), quando
afirmam:
A divisão do trabalho no interior de uma nação leva, no princípio, à divisão do
trabalho industrial e comercial do trabalho agrícola, e com isso à divisão entre
cidade e campo e à oposição entre os interesses de ambos. Seu desenvolvimento
posterior leva à divisão entre trabalho comercial e industrial. Ao mesmo tempo
se desenvolvem sempre, através da divisão de trabalho no interior desses diferentes setores, diferentes seções entre os indivíduos atuando em conjunto em
um determinado trabalho. A posição dessas seções individuais umas contra as
outras é condicionada pelo modo de operação do trabalho agrícola, industrial e
comercial. As mesmas condições mostram-se, em caso de intercâmbio desenvolvido, nas relações de diferentes nações umas com as outras.

Na linha temporal apresentada por Lefebvre (1999a [1970]), um outro
período histórico corresponde ao que denomina sociedade urbana – corresponde
à sociedade atual, resultante da implosão-explosão da cidade e em que as relações
de produção se modificaram, todavia ainda não foram totalmente transformadas.
Segundo o autor, estamos num período em que a distinção entre cidade e campo
tende a ser superada, contudo isso não implica o desaparecimento das atividades
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agrícolas. Nesse sentido, o que caracteriza cada unidade espacial (a cidade e o
campo) permanece, mas a relação entre ambas se transforma, e as formas espaciais se mesclam, surgindo novos conteúdos entre elas. O modo de produção
capitalista explora ao máximo o que está disponível, por isso que aparecem cada
vez mais “novas” atividades econômicas, como a agroindústria e o turismo rural,
que misturam aspectos do campo e da cidade.
Queiroz (1978), já na década de 1970, demonstra uma preocupação com
as transformações observadas no campo brasileiro, devido à expansão do urbano
e da modernização agrícola. Nesse momento, a autora questiona, sobretudo pensando no estudo dos grupos rurais, se a inserção dos elementos urbanos no campo
resultaria numa homogeneização rural-urbana. E, com o intuito de embasar a
discussão em torno da relação cidade-campo, ressalta que “as relações entre ambos
não teriam sido sempre as mesmas” (Queiroz, 1978, p. 47). Então, visando analisar as modificações pelas quais a relação cidade-campo passou, a autora utiliza
três configurações maiores de estrutura e organização social: a sociedade tribal, a
sociedade agrária e a sociedade urbana. O entendimento da autora é consonante
ao que anteriormente foi apresentado, tendo por fundamento as ideias de Marx
e Engels. Vale destacar a sua contribuição no que se refere à “sociedade urbana”,
considerada também pela autora citada como sociedade industrial, quando se dá,
sobretudo, o desenvolvimento tecnológico alcançado na cidade e a sua expansão
no campo, pois
[...] a cidade se liberou do meio rural no que toca à produção em geral, e se
tornou produtora por excelência, reorganizando o trabalho agrário através das
máquinas, impondo ao meio rural seu gênero de vida e sua estratificação social
de base econômica; a cidade pode então crescer demograficamente de maneira
por assim dizer ilimitada, pois seu abastecimento depende antes de mais nada
do desenvolvimento tecnológico (Queiroz, 1978, p. 48).

As ideias expostas até o momento correspondem de fato a uma exposição
sucinta de como a divisão do trabalho entre cidade e campo se sucedeu ao longo
do tempo, para fundamentar a nossa reflexão e de alguma forma apresentar a
compreensão do longo processo histórico. É evidente que abordar a divisão do
trabalho é fundamental, pois o desenvolvimento das forças produtivas e a especialização da produção proporcionaram o estabelecimento do campo e da cidade,
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uma vez que, após a divisão da produção entre ambos, fica impossível pensar na
existência da cidade sem o campo e vice-versa.
Verificamos, então, a partir da divisão do trabalho, que a cidade e o campo
assumiram características próprias, perceptíveis nas formas e nas funções exercidas por cada espaço. A cidade se tornou não apenas o centro político-administrativo, mas também o local da troca e da produção industrial. Em contraposição,
o campo especializou-se na produção agrícola. Contudo, também observamos
que a relação entre ambos os espaços passou por modificações intensas após o
desenvolvimento industrial. O duplo processo, como escreve Lefebvre (2001,
1999 [1970]), de industrialização-urbanização provoca tanto na cidade quanto
no campo modificações que são evidenciadas atualmente por meio da flexibilização da divisão do trabalho entre ambos os espaços.
Conhecer a periodização histórica da relação cidade-campo é necessário.
Todavia a relação entre a cidade e o campo não ocorreu nem ocorre da mesma
forma em todos os espaços-tempo. Os apontamentos aqui destacados relacionados à divisão do trabalho entre cidade e campo retratam características específicas da realidade europeia. Nesse sentido, Queiroz (1978, p. 49) afirma que os
três tipos de sociedades (tribal, agrária e urbana) destacados por ela “podem ser
concomitantes no tempo e no espaço numa sociedade como a brasileira”. Por
isso, cabe aqui discutirmos de que modo a divisão do trabalho e a diferenciação
entre cidade e campo aconteceram no Brasil e como os estudiosos preocupados
com a relação cidade-campo têm procurado compreender as diversas realidades
brasileiras.
A particularidade da relação cidade-campo no contexto brasileiro
No Brasil, a diferenciação entre cidade e campo não ocorreu da mesma
forma que na Europa, já que, no primeiro, tal processo aconteceu lentamente e
impulsionado pelo desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo que
surgiram na realidade europeia. Na Europa, conforme anteriormente mencionado, o processo de urbanização passou por fases de estruturação que duraram
séculos, como a partir da divisão do trabalho entre cidade e campo. No Brasil,
ocorreu de modo acelerado, ultrapassando as fases da divisão do trabalho verificadas nos países europeus e apoiando-se, durante muito tempo, nas atividades
agrícolas e extrativistas.
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No início da colonização brasileira, quando os portugueses aportaram,
encontraram uma “população relativamente pouco numerosa, dispersa, estruturada em grupos de pequeno porte, tecnologia pobre, nômades, e, portanto,
desconhecendo cidades” (Queiroz, 1978, p. 279). Eles viviam organizados em
sociedades tribais. Nesse momento, a metrópole tinha interesse em extrair as
riquezas que pudessem ser encontradas, como metais preciosos, e utilizar as terras
a fim de produzir matérias-primas para serem comercializadas e utilizadas para o
enriquecimento dos seus impérios. Como bem esclarece Marx, estamos falando
do processo de acumulação primitiva do capital.
Nesse contexto, para melhor domínio, fazia-se necessário um lugar onde
se pudessem reunir as atividades políticas e administrativas. Para isso, criaram-se
algumas cidades localizadas em pontos estratégicos que, conforme Singer (1995),
podem ser chamadas de cidades da conquista. Nestor Goulart Reis Filho expõe
que, até meados do século XVII, a rede urbana no Brasil diferenciava-se da que
se constitui na Europa, uma vez que, no território brasileiro, ela é instalada tendo
em vista “exclusivamente o amparo às atividades da agricultura de exportação”,
compondo parte dos serviços necessários ao funcionamento do sistema (Reis
Filho, 1968, p. 184). Em relação a essas primeiras cidades brasileiras, Santos
(1993, p. 17) afirma que, “no começo, a ‘cidade’ era bem mais uma emanação do
poder longínquo, uma vontade de marcar presença num país distante”.
Assim, nesse primeiro momento, não existia uma divisão do trabalho entre
cidade e campo que fosse baseada em atividades produtivas, já que, na cidade,
não havia produção econômica, e a vida socioeconômica se concentrava nas
propriedades rurais. Nesse sentido, a população que morava e trabalhava no
campo, mais especialmente os proprietários rurais, frequentava a cidade, principalmente em períodos de festividade religiosa ou nos períodos de inverno ou
chuvosos. Portanto, “a população de vilas e cidades era quase a mesma da do
campo, pois era ela praticamente que ali habitava também” (Queiroz, 1978, p.
280). O autor ainda afirma que a cidade era um prolongamento das fazendas e
existia para servi-las.
Do exposto, podemos presumir que não havia uma divisão do trabalho e
uma delimitação evidente entre cidade e campo e que a vida entre esses espaços se
confundia. Queiroz (1978) também nos chama a atenção para mostrar que a distinção entre cidade e campo não era muito nítida no Brasil e, mesmo atualmente,
em alguns municípios, ainda não o é. Esse aspecto, segundo a autora, reflete-se
num vício de linguagem que permanece até hoje sendo muito utilizado por nós,
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quando, por exemplo, queremos dizer que vamos ao campo e, geralmente, falamos: “vou para o interior”. Logo, embora tendo particularidades, cidade e campo
se configuravam como partes de um todo inseparável, em que existia o interior
(o campo), disperso, como local dinâmico onde se dava a produção agrícola, e o
centro (a cidade), concentrado, como local voltado para a comercialização dos
produtos, sobretudo para o mercado externo.
No Brasil, até o século XVIII, a cana-de-açúcar e o ouro eram os produtos
mais comercializados para o mercado externo, contudo, posteriormente, no
século XIX, houve uma diversificação e passaram a ser exportados outros produtos, como o café, o algodão, o cacau e o fumo44. As cidades da conquista eram
“um grande arquipélago” (Santos, 1993, p. 26), pois não se relacionavam entre
si, e sua economia e produção voltavam-se para atender ao mercado europeu.
Aos poucos, além das cidades da conquista, começaram a surgir outras
aglomerações urbanas no interior do país, impulsionadas pelo estabelecimento
das fazendas de gado no sertão nordestino. Essa atividade econômica fornecia
um excedente alimentar para ser consumido nos engenhos de cana-de-açúcar,
nas vilas e nas cidades. Por conseguinte, o processo de ocupação para o interior
proporcionou uma divisão espacial do trabalho, em que o litoral se especializou
na produção da cana-de-açúcar. Em contrapartida, no Sertão e no Agreste, o
complexo algodão-gado-lavouras de subsistência constituiu a base econômica
para manter a população brasileira (Andrade, 2007).
Singer (1995 [1973]) explica que o surgimento das fazendas pode ser
considerado como o início de um processo de reorganização produtiva porque
propiciou a produção de um excedente agrícola comercializável no mercado
interno. Considerando que, antes, nas propriedades rurais, havia a produção
voltada para o mercado externo e uma pequena produção de alimentos para a
subsistência das pessoas que ali viviam e trabalhavam, o comércio nas cidades
era restrito às mercadorias exportadas e importadas. Com essa reorganização
produtiva, a função comercial da cidade ganha importância, como explica Singer
(1995 [1973], p. 102):

4

Vale acrescentar que, muito embora os principais produtos comercializados sejam os citados,
houve sim um comércio de exportação de produtos básicos, como farinha e rapadura, provenientes do Brejo paraibano nos séculos XVIII e XIX, como bem analisa Ocione Fernandes (2008).
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[...] o excedente alimentar produzido pela economia de subsistência vai animar
agora uma vida comercial cada vez mais ampla, de um lado, pela comercialização
do próprio excedente alimentar, e, do outro, devido aos gastos da classe senhorial em todo tipo de bens de luxo, geralmente importados. Esta classe senhorial,
composta tanto por plantadores e por mineradores, que produzem para o mercado externo, como por fazendeiros, que produzem para o mercado interno,
retém uma parcela ponderável do excedente colonial que é gasta, em sua maior
parte, dentro da colônia.

Nesse contexto, as cidades da conquista que só tinham uma função político-administrativa vão se tornando mais dinâmicas e assumindo o caráter de
cidade comercial. No entanto, o movimento que se dava nas cidades ainda ocorria, principalmente devido à produção do campo, tanto o movimento financeiro
quanto o populacional, pois, na cidade, não se tinha produção econômica considerável, e a maior parte da população vivia do/no campo. Assim, de modo geral,
habitavam as cidades administradores civis e militares, religiosos e comerciantes.
Se associarmos o processo de urbanização ao surgimento e ao crescimento
de cidades, esse pode ser considerado um fenômeno muito antigo, que acontece
desde tempos remotos, muito antes do aparecimento das indústrias. Todavia, se
compreendermos a urbanização como atualmente se caracteriza – um processo
de expansão das cidades resultante do processo de industrialização –, questiona-se como caracterizar o processo de urbanização. Como explica Lefebvre, esse
é um fenômeno mais recente, que iniciou, na Europa, no fim do século XVIII
e, no Brasil, no fim do século XIX. Porém, no Brasil e em alguns países onde a
industrialização foi tardia, ao contrário do que aconteceu na Europa, podemos
afirmar que houve uma diferenciação entre cidade e campo e uma urbanização
antes mesmo do aparecimento das primeiras indústrias, pois, anteriormente havia
uma verdadeira divisão do trabalho, a partir da produção, os grandes proprietários
fundiários que frequentavam a cidade, com o desejo de modernizar-se, tentaram
adotar “o modelo de urbanização ocidental” (Maia, 1994, p. 10). Queiroz (1978,
p. 57) defende a hipótese de que,
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[...] primeiramente se difundiu no Brasil um gênero de vida55, o da sociedade
burguesa, a partir de mais ou menos 1820, e antes de entrar o país em verdadeiro
processo de industrialização. O novo gênero de vida diferencia a população urbana não apenas segundo níveis econômicos, porém muito mais ainda culturalmente, sendo que as camadas superiores adotam como sinal distintivo o requinte e um arremedo de cultura intelectual. O que é mais, a partir deste momento
– julgamos – vida na cidade e vida no campo também passam a diferenciar-se
muito em qualquer nível social.

Com base nas reflexões sobre a urbanização brasileira no século XIX,
realizadas por Maia (1994) e Queiroz (1978), verificamos que o modo de vida
nas cidades começava a divergir em relação ao modo de vida do campo. Esse
fato explicitava-se nos objetos materiais importados e, sobretudo, nos costumes
vivenciados na cidade que eram reproduzidos conforme as normas vindas dos
países europeus, o que fazia com que o comportamento do indivíduo variasse
conforme estivesse no campo ou na cidade (Queiroz, 1978).
No Brasil, o processo de urbanização teve níveis e dinâmicas diferentes,
dependendo da localização, do período e, principalmente, das políticas econômicas. Em cidades do interior do território, onde o comércio se mantinha
da produção agrícola, e essa produção era voltada para o mercado interno, a
população urbana, embora se diferenciasse da população do campo, estava muito
próxima dele e ainda conservava algumas práticas e hábitos rurais, sobretudo a
população que ficava na periferia e nos arredores das cidades.
Somente entre o final do século XIX e começo do século XX, no Brasil,
iniciou-se o processo de industrialização no país, com o objetivo de substituir as
importações de produtos vindos do exterior. As primeiras indústrias produziam
bens de consumo não duráveis, e sua estrutura e seu maquinário eram muito simples.
5

É importante destacar que preferimos utilizar a noção de modo de vida à de gênero de vida. O
termo genre de vie proposto por La Blache, muito utilizado nos estudos regionais, referia-se ao
conjunto de hábitos e técnicas desenvolvidos pelos grupos humanos em determinados lugares
ou regiões e estava relacionado às particularidades culturais existentes em cada grupo, devido
às suas relações com outros grupos e com o meio em que habitavam. Segundo Maia (2000),
esse termo, ao ser traduzido do francês para o português, recebeu duas denominações. Alguns
autores o converteram do sentido literal para o termo “gênero de vida”; outros traduziram para
a expressão “modo de vida”, levando em consideração o sentido anterior. Assim como essa
autora, optamos pelo termo “modo de vida”, pois este se refere diretamente a uma maneira ou
forma de vida.
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Daí em diante, algumas cidades se tornaram cidades industriais. A partir
de então, podemos dizer que, no Brasil, começou uma verdadeira divisão do trabalho entre a cidade e o campo, pois, “no seu intercâmbio com o campo, a cidade
pôde finalmente oferecer uma contrapartida econômica em troca do excedente
alimentar” (Singer, 1995 [1973], p. 111). O desenvolvimento tecnológico e a
intensificação da industrialização no país proporcionaram, inicialmente, a divisão
do trabalho entre cidade e campo. No entanto, aos poucos, foram se estruturando outras divisões, como a divisão do trabalho entre as regiões do país que,
anteriormente, não se inter-relacionavam, apenas mantinham relações com o
exterior. Entretanto, no Brasil, a intensificação do processo de industrialização
não foi rápida e só veio provocar modificações no crescimento das cidades, a
partir da década de 1930 em diante, como destaca Andrade (2007, p. 217-8),
que, ao refletir sobre a economia urbana brasileira, afirma:
O Brasil, que fora até os fins do século passado um país eminentemente agrícola, cujas cidades principais, exercendo funções administrativas e comerciais,
tinham um crescimento lento, começou a apresentar, a partir de 1900, com a
República, um crescimento urbano mais acelerado. Essa aceleração se acentuaria
a partir de 1930 e mais ainda na década 1941-50, a ponto de a sua população
urbana ter atingido, nessa época, uma porcentagem superior a 36 % do total.

Entendemos que, no Brasil, antes do processo de industrialização se intensificar, a partir do final do século XIX, algumas cidades mostravam um considerável crescimento populacional e um modo de vida diferenciado em relação ao
campo. Contudo, o movimento era lento e acontecia devido ao capital obtido
nas atividades primárias e à relação de proximidade com o campo. O processo
de industrialização provocou uma dinamização nas cidades e resultou em uma
grande concentração populacional e de serviços. É a partir daí que se propaga, nas
cidades brasileiras, a ideia de que a cidade representava o moderno, e o campo,
o atrasado.
Com o avanço do processo industrial, o campo também se modernizou.
No Brasil, sobretudo a partir das décadas de 1950-60, a incorporação de tecnologias e a modernização no campo redefiniram as relações cidade-campo,
e algumas áreas agrícolas foram dominadas por novos aparatos técnicos e por
novas lógicas de produção. Santos (1993) destaca que a modernização agrícola
aconteceu de maneira generalizada na região concentrada (que abrange alguns
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estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste). No entanto, no restante do
país, ocorreu seletivamente. Desde então, observa-se o que alguns autores, entre
eles, Guimarães (1977), denominam de “modernização agrícola conservadora”.
Esse termo diz respeito às características da modernização agrícola no Brasil,
que ocorreu associando a entrada de inovações tecnológicas no campo à manutenção e à ampliação da concentração e da especulação fundiária pelos grandes
proprietários rurais.
Tais circunstâncias provocaram a expulsão de pequenos agricultores do
campo, forçando-os a migrarem para as cidades, pois a maioria não tinha condições de competir com os grandes produtores e manter sua produção. Assim,
esses pequenos agricultores, em grande parte, não proprietários, tiveram como
saída procurar na cidade melhorias de vida, onde se alocavam nas mais diversas
condições. Muitos mantiveram práticas originárias do campo, por “necessidade”
ou por “desejo” (Maia, 1994).
Pelo exposto, verificamos que, no Brasil, o campo sempre esteve muito
próximo da cidade. E, embora reconheçamos a existência de fatores responsáveis
pela difusão do urbano no campo, como a intensificação da modernização e a
reestruturação produtiva, não podemos esquecer a permanência do modo de
vida rural que, ainda que se altere com o crescimento urbano, permanece não
só no campo, mas também na cidade.
A divisão do trabalho entre cidade e campo, atualmente, é cada vez mais
complexa devido a diversos fatores, a saber: a expansão do urbano e a reestruturação produtiva; atividades urbanas, no campo, e rurais, na cidade; além das
atividades econômicas que mesclam o urbano e o rural. No campo, temos visto o
aparecimento de atividades que reproduzem práticas tipicamente rurais a partir
da lógica urbana. É o caso do turismo rural, em que se emprega um modo de vida
rural como estratégia de mercado. Outra atividade é a ampliação do mercado
imobiliário, em que se utiliza o campo para a construção de condomínios rurais
para segundas residências.
Ainda que a expansão do urbano, ao longo do campo, seja uma realidade
incontestável, isso não ocorre sempre de modo contínuo, pois, em meio a esse
contínuo urbano, persistem descontinuidades rurais. Assim, considerando-se a
realidade brasileira, como refere Maia (1994), as ruralidades não são encontradas somente no campo, mas também nas cidades. Partindo dessa compreensão,
apresentaremos as noções basilares para esta discussão: cidade, campo, urbano
e rural. Nosso intuito é trazer algumas opiniões sobre a relação entre cidade
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e campo e entender o fundamento do que delas derivam: o urbano e o rural,
pensando, sobretudo, na realidade brasileira.
Cidade, campo, urbano e rural: perspectivas e análises
O desenvolvimento das forças produtivas e a divisão do trabalho determinaram uma organização social e econômica entre cidade e campo, especificando o
campo como responsável pela produção agrícola, e a cidade, pela produção industrial, pelo comércio e pelos serviços. Entretanto, atualmente, temos vivenciado uma
reestruturação produtiva, cujas atividades econômicas originalmente encontradas
nas cidades têm se fixado no campo. Nesse sentido, a relação cidade-campo está
despertando cada vez mais a atenção de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como sociólogos, geógrafos, economistas, antropólogos, etc., cujas pesquisas
têm demonstrado a necessidade de se compreenderem as mudanças provocadas
com as novas relações estabelecidas entre a cidade e o campo.
Temos identificado que a maioria dos trabalhos acerca da relação cidade-campo trata da expansão do urbano sobre o campo, em que os autores buscam
identificar os novos objetos e entender como se dão as novas relações entre esses
espaços. É comum encontrarmos discussões embasadas em conceitos e noções,
tais como: novo rural, novas ruralidades, pluriatividade, continuum rural-urbano,
urbanidades no rural, espaço periurbano, entre outras denominações.
Nessa perspectiva, a fim de fundamentar nossa discussão, procederemos a
um debate sobre os pares conceituais cidade/campo e urbano/rural, apontando
como tais conceitos foram modificados devido à intensificação do processo de
urbanização. E abordaremos as principais perspectivas que vêm sendo construídas
sobre a relação cidade-campo, no contexto atual brasileiro.
Anteriormente à segunda metade do século XX, os interessados em entender a cidade e o campo fundamentavam suas pesquisas nas diferenças encontradas entre esses espaços, pois eles eram considerados espaços contraditórios que
apresentavam realidades muito distintas. Logo, não havia uma preocupação com
a relação que havia entre ambos os espaços – cidade e campo –, a análise era feita
baseada na concepção dicotômica e os estudos realizados de modo sistemático
e comparativo.
Marx (2007 [1932]) expõe que a “cidade já é obra da concentração da
população, dos instrumentos de produção, do capital, do desfrute e das necessidades, ao passo que o campo representa o expoente cabal ao fato contrário,
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quer dizer ao isolamento e à solidão”. Nessa assertiva, podemos perceber uma
descrição característica de uma análise dicotômica, pois as características de cada
espaço são apresentadas com um enfoque nos aspectos opostos – concentração
e isolamento – de cada um. É importante frisar que o período vivenciado por
Marx – século XIX – foi uma fase de grande efervescência industrial na Europa,
onde os contrastes entre a vida urbana e a rural se intensificaram.
No início do século XX, uma das áreas do conhecimento que demonstrou
bastante interesse em analisar as particularidades da cidade e do campo foi a
Sociologia. As pesquisas nessa área apontavam critérios diferenciados fundamentais para se comparar a sociedade urbana com a rural. Os principais critérios destacados por Solari (1979) e que eram utilizados nesse período eram: a ocupação
dos indivíduos (atividade econômica), o contato com a natureza, a densidade
populacional, a diferenciação social, a mobilidade, a estratificação e a interação
social, as relações diretas e indiretas e a relação com a vizinhança. Além disso,
a cidade e o campo eram compreendidos com base em seu oposto e definidos
levando em consideração o outro. Também não havia uma diferença entre forma
e conteúdo, ou seja, a cidade e o urbano eram definidos como uma única coisa,
assim como o campo e o rural. Por conseguinte, a organização espacial e o modo
de vida eram compreendidos a partir de um mesmo conceito.
Tal fato é evidente quando resgatamos as ideias de Park (1973), que atribui
ao conceito de cidade aspectos materiais e sociais. Assim, a cidade é composta
por instalações necessárias às atividades citadinas, estruturas administrativas e
políticas, serviços, mas também por um conjunto de costumes e tradições. Park
(1973, p. 28, grifos nossos) afirma que
A cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc.; algo
mais também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos administrativos – tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de vários
tipos. Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições
e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais
das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da
natureza humana.
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Na primeira metade do século XX, Wirth (1973), destacando o urbanismo
como um modo de vida, coloca à frente dos estudiosos da época e estabelece uma
diferença entre os conceitos de cidade e de urbano ao afirmar que as cidades
se limitam à estrutura física, enquanto o urbano pode se espalhar em direção
a comunidades rurais, o que possibilita que o modo de vida urbano penetre o
campo. Do mesmo modo que Solari (1979) destacou as relações sociais como
um critério para diferenciar a sociedade rural da urbana, Wirth (1973) evidenciou, como característica do modo de vida urbano, a substituição dos contatos
primários (diretos) pelos secundários e o enfraquecimento dos laços familiares
e da relação com a vizinhança.
A diferenciação proposta por Wirth (1973) entre cidade e urbano fica mais
evidente a partir da segunda metade do século XX, quando ocorrem mudanças
no campo provocadas pela industrialização e pela entrada de equipamentos e de
hábitos urbanos. Daí em diante, os autores passaram a identificar urbano e rural
como modos de viver e de apropriar o espaço. Em contrapartida, cidade e campo
se restringiram a realidades espaciais, que tendem cada vez mais a se relacionar
de maneiras distintas produzindo uma realidade complexa.
Da segunda metade do século XX em diante, o interesse em estudar a
relação cidade-campo põe-se em evidência. Essa relação passa a ser compreendida
por alguns por meio da expressão continuum rural-urbano. Um dos primeiros
a sistematizar a noção desse vocábulo foi o antropólogo Redfield, que propôs a
existência de um continuum entre o campo e a cidade, com o intuito de ressaltar
as permanências e as transformações sofridas pelas comunidades rurais a partir
da influência do modo de vida urbano.
O termo continuum rural-urbano vem sendo utilizado, mais recentemente,
a partir de várias vertentes. Podemos distinguir três vieses de análise, pois alguns
o utilizam para dar ênfase à inevitável urbanização do campo; outros, para explicar o aparecimento de áreas que mesclam aspectos rurais e urbanos; e há os que,
apesar de admitirem a existência de um movimento contínuo de expansão do
urbano, destacam a permanência do rural tradicional e sua reconstrução.
No primeiro enfoque, observamos uma forte relação do continuum rural-urbano com a expansão do urbano sobre o campo. Essa concepção baseia-se na
ideia de que ocorrerá uma total “urbanização do campo”, por isso ele perderá as
características relacionadas ao rural tradicional e surgirá uma realidade com novos
elementos e novas relações provenientes da junção do urbano com o rural, formando, então, o espaço rurbano. O termo “rurbano” é utilizado para dar ênfase
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à superação entre os dois espaços, onde desaparecem tanto a vida urbana quanto
a rural, ou seja, tem-se uma fusão entre os dois espaços e os dois modos de vida.
Trazemos aqui uma síntese de alguns grupos de pesquisa e de estudos
realizados no Brasil que vêm se dedicando à análise das relações cidade e campo.
Longe de mostrarmos o conjunto das produções sobre a temática, o nosso intuito
é oferecer ao leitor algumas vertentes teórico-metodológicas sobre a temática.
Iniciemos pelo grupo coordenado por Graziano da Silva. Este vem desenvolvendo
o Projeto Rurbano, que tem como objetivo analisar as principais transformações
ocorridas nas últimas décadas no espaço rural brasileiro. Utilizando-se de dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), os estudos coordenados pelo referido professor pretendem mostrar o crescimento do que denominam
de “novo rural brasileiro”. O grupo tem verificado, no espaço rural brasileiro,
principalmente no Centro-Sul, mudanças como o aumento de atividades não
agrícolas e de pessoas do campo envolvidas nessas atividades e no rendimento
dessa população (Silva et al., 2002).
Conforme Silva (1997), o “novo rural brasileiro” é um continuum urbano,
que se modifica e se encontra cada vez mais urbanizado, devido a dois fatores:
ao “processo de industrialização da agricultura” e ao “transbordamento do
mundo urbano naquele espaço que, tradicionalmente, era definido como rural”.
Graziano da Silva (1997) assevera que o “novo rural” compõe-se basicamente
de três grupos de atividades: a) a agropecuária moderna diretamente ligada às
agroindústrias; b) as atividades não agrícolas relacionadas à moradia, ao lazer,
às atividades industriais e à prestação de serviços; e c) as “novas” atividades
agropecuárias, que são as atividades tradicionais do campo que estão sendo
revalorizadas pelo mercado capitalista.
Na segunda vertente sobre o continuum rural-urbano, verificamos a utilização desse termo para explicar o surgimento de espaços intermediários entre
a cidade e o campo, os quais, apesar de ainda não estarem localizados na área
urbana, são muito influenciados pelas atividades advindas dela. Nessa perspectiva, os autores consideram que, embora permaneçam características tradicionais rurais no campo, a expansão da malha urbana tem adentrado esse espaço,
provocando mudanças socioeconômicas e espaciais. Portanto, ressaltam que o
processo de urbanização tem proporcionado o crescimento de atividades não
agrícolas associadas às atividades agrícolas, e isso contribui para a formação de
áreas complexas de transição rural-urbana, que, apesar de manterem paisagens
rurais, mesclam, cada vez mais, as lógicas rural e urbana.
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Assim, há grupos de estudiosos que procuram entender o “espaço periurbano”, geralmente, utilizando as ideias expostas sobre o continuum rural-urbano.
Nesse sentido, destacamos as reflexões que vêm sendo construídas por Vale
(2005), que refere que, entre o campo e a cidade, existe um continuum espacial
que, ao mesmo tempo, interliga e distingue essas duas realidades. Tal área de
transição evidencia uma grande interdependência e complementaridade entre
esses espaços, por isso é difícil diferenciar o que seria uma paisagem rural ou
urbana. A essa área a autora denomina de espaço periurbano.
A outra vertente trata o continuum rural-urbano como um processo constante de expansão do urbano sobre o campo, que, apesar de provocar mudanças nas relações cidade-campo e proporcionar o surgimento de novas áreas de
transição e novos conteúdos, não elimina os conteúdos originais de cada espaço.
Nesse sentido, a existência do continuum urbano sobre o campo não provoca
uma homogeneização dos espaços, mas uma sobreposição de usos e de práticas
espaciais diferenciadas e contraditórias. Poderíamos relacionar vários autores a
essa vertente, no entanto a maior parte deles não utiliza a expressão continuum
rural-urbano para fundamentar suas ideias, ao contrário, criticam-na, afirmando
que ela representa a inexorável urbanização do campo e o desaparecimento do
modo de vida rural tradicional.
Rosa e Ferreira (2006), todavia, apesar de destacarem as novas relações
entre cidade e campo, demonstram uma preocupação acerca da necessidade de
estudos que discutam o modo de vida rural e a própria ruralidade, confirmando
que, no Brasil, em meio aos processos de transformação, tanto no campo quanto
na cidade, existe uma ruralidade em reconstrução interligada ao urbano que
carece de análises. Assim, as autoras propõem que se deva pensar no uso da
definição de continuum, desde que não seja baseado nas ideias relacionadas à
dicotomia e à visão voltada para a abrangência total do urbano em contraposição
ao rural. Então, consideram que
[...] campo e cidade só podem ser concebidos – na contemporaneidade – em
suas relações. [...] E nesse contexto, acredita-se que o conceito de continuum
possa ser repensado, não para reforçar a dicotomia urbano-moderno versus
rural-atrasado, mas para salientar a perspectiva de que tanto o campo, quanto a
cidade – e tanto a população rural, quanto a população urbana – são partes de
uma mesma sociedade (Rosa e Ferreira, 2006, p. 196).
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Como vimos, a ideia de continuum rural-urbano pode denotar vários direcionamentos. Aqui, tentamos agrupar em três vertentes principais para facilitar
a compreensão. Ressaltamos que, atualmente, podemos encontrar, de maneira
clara ou subentendida, cada uma dessas vertentes. A expressão continuum geralmente não é utilizada como foco principal nas pesquisas, contudo a forma como
é exposta no texto, associada a outros termos e conceitos, auxilia a entender o
posicionamento do autor acerca da relação cidade-campo. Logo, para visualizar
como tem sido estudada a relação cidade-campo, sobretudo no Brasil, é necessário
destacarmos algumas pesquisas realizadas recentemente e os principais conceitos
básicos utilizados.
Existem alguns estudiosos e grupos de pesquisa preocupados em compreender as mudanças que vêm ocorrendo nas relações entre cidade/campo e urbano/
rural. Tais preocupações já resultaram em frutos como artigos, dissertações e
teses sobre o tema. Essa realidade se diferencia bastante de duas décadas atrás,
período em que ainda não havia tantos trabalhos e projetos interessados nessa
discussão. Entre esses grupos de pesquisa, destacamos o Núcleo de Estudos de
Geografia Fluminense (NEGEF), coordenado pelos professores Glaucio Marafon
e Rogério dos Santos Seabra, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que
desenvolvem pesquisas e orientam trabalhos que têm como objetivo compreender
as mudanças espaciais, sociais e políticas causadas pela crescente urbanização, no
interior fluminense, e verificar as estratégias da produção familiar para sobreviver,
seja por meio de empregos agrícolas ou não agrícolas, bem como entender o papel
que o turismo rural vem desempenhando nesse processo.
Assim, os pesquisadores citados debatem sobre as mudanças provocadas
principalmente pela intensificação da urbanização e pelo estabelecimento de
novas atividades no campo, sobretudo em municípios do interior do estado do
Rio de Janeiro. Para tanto, estruturam as discussões a partir da necessidade de
se repensar o rural (a ressignificação do rural) e, a fim de explicar as novas atividades encontradas no campo, utilizam noções e conceitos, como: urbanidades,
ruralidades, novas ruralidades, urbanidades no rural e pluriatividade.
Biazzo (2009), Fusco (2005), Marafon (2014), Silva (2008) e Rua (2003)
compreendem que o rural, no Rio de Janeiro, já não pode ser associado apenas às
atividades agrícolas e que é preciso repensar a existência das atividades não agrícolas no campo. Em relação ao processo de urbanização, entendem que a lógica
urbana avança e chega ao campo, no entanto esse processo não causa o fim do
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rural, mas proporciona, devido às inter-relações entre urbanidades e ruralidades,
o aparecimento de novas ruralidades.
Para explicar a dinamicidade entre as atividades urbanas e as rurais, os
autores citados preferem utilizar os termos urbanidades e ruralidades, em vez
de urbano e rural, pois urbanidades-ruralidades estão relacionadas a lógicas, a
racionalidades e a aspectos culturais (e não, apenas, econômicos), que se territorializam, ao contrário dos termos urbano e rural, que, apesar de se referirem a
lógicas e a modos de vida específicos, geralmente estão relacionados a um recorte
espacial e, às vezes, precisam desse recorte espacial para ser bem mais compreendidos. Biazzo (2009, p. 79) refere que “o uso das expressões ruralidades e urbanidades parece mais adequado do que ‘rural’ e ‘urbano’, pois expressam maior
dinamismo através de identidades sociais que constantemente se reconstroem”.
Rua (2003) afirma que rural e urbano se integram, mas sem se tornarem
a mesma coisa, pois preservam suas especificidades. Para chegar a essa assertiva,
o autor baseia-se tanto em estudos que centram a análise no urbano quanto
em obras que dão ênfase às especificidades do rural. Logo, enfatiza o processo
de urbanização da sociedade e, ao mesmo tempo, a permanência do rural, que,
segundo ele, se dá, entre outros modos, pela reapropriação de elementos da cultura rural pelo urbano. Assim, propõe o uso das expressões “urbanidades no
rural” e “novas ruralidades” simultaneamente, pois, desse modo, é possível ter
uma dimensão dos processos que caracterizam as relações entre cidade e campo
sem perder de vista a ideia do todo. Para esse autor, “desenham-se múltiplas
espacialidades/territorialidades (híbridas de urbano e rural, numa integração
multiescalar), que marcam o momento atual de (re)significação do rural e da
natureza” (Rua, 2003, p. 54).
O fenômeno da pluriatividade, definido por Silva (1997), a partir da perspectiva econômica, como a “combinação de atividades agrícolas e não agrícolas”,
vem sendo observado e estudado no interior do Rio de Janeiro pelos integrantes
do NEGEF, que têm procurado desvendar essa noção, destacando-a como uma
possibilidade de resistência das famílias para permanecerem no campo diante
da expansão do urbano e contrapondo-se, portanto, à associação dessa noção
somente à expansão de atividades não agrícolas nos espaços rurais. Silva (2008)
destaca o caráter heterogêneo e diversificado desse fenômeno ao compreendê-lo
como o entrelaçamento da expansão da modernização e da lógica urbana sobre
o campo com as estratégias sociais e produtivas de permanência das famílias. Tal
perspectiva se reafirma nas pesquisas realizadas por Marafon (2014) ao estudar
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o território fluminense e mostrar que cada vez mais, no campo, há atividades
não agrícolas, a exemplo da produção industrial e de atividades voltadas para
o turismo.
Com base no exposto, entendemos que os integrantes do NEGEF ressaltam, na análise acerca da relação cidade-campo, a sobreposição e a inter-relação
entre as lógicas urbana e rural. Utilizando como objeto de estudo municípios
ou regiões do interior fluminense, procuram dar ênfase à expansão do urbano
sobre o campo e observam tanto as mudanças quanto as permanências. Os termos
urbanidades, ruralidades, novas ruralidades e urbanidades no rural são utilizados
simultaneamente, visando a dar conta da realidade, que é compreendida como
um espaço híbrido composto por várias territorialidades, que são constituídas a
partir das lógicas urbana e rural.
No Rio Grande do Sul, alguns professores e estudantes também vêm
demostrando interesse pela temática “relação cidade-campo”, e, assim como no
Rio de Janeiro, os trabalhos destacam as mudanças ocasionadas pela expansão da
lógica urbana sobre o campo. No entanto, a dissertação de Kozenieski (2010),
orientada por Medeiros, apesar de reconhecer o aparecimento de atividades não
agrícolas no município (como haras, sítios de segunda residência, estabelecimentos de lazer rural etc.), teve como objetivo analisar a permanência de atividades
caracteristicamente agrícolas no município de Porto Alegre.
Kozenieski (2010), para explicar a existência de atividades agrícolas diante
da expansão do urbano, utilizou o conceito de território e a noção de territorialidade. Percebemos que as reflexões desse autor são bastante similares às que estão
sendo realizadas pelo NEGEF. É possível verificar tal posicionamento quando ele
afirma: “A urbanização se faz presente na escala local como a presença de urbanidades no rural. A presença dessas urbanidades não significa necessariamente
a extinção do rural, podem representar um espaço híbrido, de convívio desses
dois modos de vida, com a conformação de espaços híbridos” e que “a presença
de urbanidades não significa o fim do rural, pode representar o convívio dessas
suas espacialidades” (Kozenieski, 2010, p. 39).
Como podemos observar, esse autor utilizou os mesmos termos analisados
por Rua (2003): “urbanidades no rural” e “espaço híbrido”. As análises acerca
da relação cidade-campo são bem semelhantes, contudo, ao invés de destacar
as urbanidades no rural, Kozenieski teve como propósito destacar as atividades
rurais presentes na área rural do município de Porto Alegre, verificando duas
territorialidades: uma expressa por meio da identidade dos produtores com o
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lugar e com as atividades agrícolas, marcada pelo prazer e por se manter mesmo
diante da especulação imobiliária; e a outra, caracterizada pela estagnação e por
ser mantida por agricultores com idades elevadas, que não querem mudar de
profissão nem buscar alternativas.
Observamos aqui interpretações sobre a relação cidade-campo que procuram entendê-la na perspectiva da existência e da construção de multiterritorialidades (urbanidades e ruralidades) entre esses dois espaços. Tal concepção foi
encontrada entre estudiosos que desenvolvem pesquisas no Rio de Janeiro e no
Rio Grande do Sul. Conforme suas pesquisas, é necessário repensar a cidade e o
campo, pois as relações intensas entre eles têm proporcionado a construção de
novas urbanidades e de ruralidades, que são territorialidades sobrepostas num
espaço híbrido, onde é difícil definir o que é rural e o que é urbano.
Existem alguns trabalhos desenvolvidos por estudiosos em municípios do
interior paulista que, embora não se contraponham a essas reflexões, têm dado
destaque aos conceitos de urbanização difusa ou dispersa e espaço periurbano.
Estes têm sido utilizados para analisar a relação cidade-campo em municípios
onde a urbanização se caracteriza pelo processo de desconcentração espacial, que
provoca o crescimento das cidades de maneira espraiada, proporcionando, por
conseguinte, o estabelecimento de atividades urbanas em áreas rurais distantes
das cidades.
Apesar dos conceitos “urbanização dispersa ou difusa” e “espaço periurbano” ainda serem definições pouco utilizadas no Brasil, alguns pesquisadores,
como Sposito (2011) e Reis (2006), têm procurado difundi-las e utilizá-las,
analisando algumas cidades e municípios particularmente do Sudeste brasileiro.
Nesse sentido, encontramos dois trabalhos que discutem a relação cidade-campo
e que recorrem a esses dois conceitos: um deles é uma dissertação desenvolvida
por Noronha (2008), cujo objeto de estudo foi o município de Jundiaí-SP; o
outro é uma tese realizada por Vale (2005), escrita com o objetivo de definir e
compreender o conceito de espaço periurbano como uma categoria de análise
geográfica. Esta última autora buscou entender a dinâmica e as características
do espaço periurbano no município de Araraquara-SP.
A urbanização difusa ou dispersa caracteriza-se pela expansão não apenas
da lógica urbana, mas também da malha urbana de maneira intensa, ou seja, a
cidade difunde-se para além dos limites administrativos. É nesse sentido que
Dematteis (1998) relacionou, de modo metafórico, essa urbanização a uma
mancha de azeite. Essa desconcentração urbana está associada a vários fatores,
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como a expansão dos meios de comunicação, a mecanização agrícola e a difusão
industrial e de serviços, além da busca da população citadina pela moradia e pelo
lazer em áreas rurais não tão distantes das cidades.
Vale (2005, p. 17) e Noronha (2008, p. 117) consideram o espaço periurbano como resultado do processo de desconcentração urbana. Para ambos os
autores, o espaço periurbano é uma área de transição rural-urbana onde se verifica uma crescente complexidade e interdependência entre a cidade e o campo.
Assim, tanto a urbanização difusa quanto o espaço periurbano estão relacionados
à expansão das malhas urbanas e ao surgimento de novos conteúdos em áreas
rurais, consideradas áreas de transição rural-urbana.
Sob o ponto de vista de Vale (2005), a característica marcante do espaço
periurbano é a plurifuncionalidade. Ela enuncia que, embora a mistura de usos
do solo não seja uma característica exclusiva desse espaço, já que são comuns
as práticas agrícolas em áreas urbanas e a implantação de indústrias em áreas
rurais, “no espaço periurbano, essa mistura pode ser tão intensa, que dificulta a
separação entre o que é rural (ou agrícola) do que é urbano. Isso permite que a
dinâmica periurbana tenha características próprias” (p. 81-2). Pablo Gutman
et al. (1987, p. 17), analisando o espaço periurbano da Grande Buenos Aires,
também salientam que “es un área de competencia de numerosos usos, y por ello
mismo de conflitos potenciales. Notoriamente el uso rural es el más débil, el que
cede espacio frente al avance de las otras atividades”.
A partir do exposto, verificamos que se tem discutido muito sobre a intensificação e a expansão da urbanização sobre o campo. Os debates a respeito do
fenômeno urbano e a relação cidade-campo geralmente baseiam-se em abordagens centradas nos novos conteúdos e nas novas relações que vêm surgindo entre
a cidade e o campo. Contudo, isso não significa dizer que as reflexões expostas até
aqui não reconheçam a permanência do rural tradicional, mas queremos destacar
que a maioria das pesquisas utiliza como objeto de análise o aparecimento das
novas ruralidades, como, por exemplo, as agroindústrias, as segundas residências,
o turismo rural, a pluriatividade etc., provocado pela expansão do modo de vida
e dos equipamentos urbanos sobre o campo.
Uma outra perspectiva de análise da relação cidade-campo é desenvolvida
pelo Grupo de Pesquisa Globalização, Agricultura e Urbanização (Globau),
da Universidade Estadual do Ceará, liderado pelos professores Denise Elias e
Renato Pequeno, e pela Rede de Pesquisas sobre Regiões Agrícolas, coordenado
por Eve-Anne Buhler, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos os
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grupos reúnem pesquisadores que desenvolvem estudos sobre a transformação
da produção no campo, particularmente a partir da reestruturação dos processos
produtivos e das relações sociais de produção e as suas repercussões nos circuitos espaciais e na conformação do que denominam de regiões do agronegócio
globalizado. A produção acadêmica dos pesquisadores é intensa e muito vem
contribuindo para desvendar as mudanças nos arranjos produtivos no território
brasileiro e que incidem no pensar as relações cidade e campo, rural e urbano.
Elias (2018) expõe, na introdução da obra Tendências da urbanização brasileira: novas dinâmicas e estruturação urbano-regional, como principais vetores da
remodelação do território brasileiro: “a descentralização industrial; a difusão do
agronegócio; a guerra dos lugares pelos investimentos produtivos; as especializações produtivas do território, entre outros” (p. 9). Destaca-se aqui a discussão efetivada por Elias e Pequeno (2018) a respeito da (re)estruturação urbano-regional e
da cidade. A partir dos estudos realizados na cidade de Mossoró, no Rio Grande
do Norte, os autores desvelam os arranjos produtivos na região “comandada” pela
respectiva cidade, bem como as “interseções derivadas de associações entre os
diferentes agentes produtores do espaço urbano” (ELIAS, 2018, p. 13).
Em publicação na revista da Associação Nacional de Pós-Graduação em
Geografia (Revista da Anpege), Castillo et al. (2016) discutem as relações cidade
e campo e a reestruturação urbana. Os autores entendem que a
sociabilidade urbana estende-se ao campo modernizado que, por sua vez, demanda funções urbanas que respondam ao consumo produtivo da agropecuária
intensiva, tais como comércio e serviços especializados, armazenamento e processamento de matérias-primas agrícolas, finanças, logísticas, administração e
contabilidade agrícolas, assistência técnica, dentre outros (p. 268).

Eles acrescentam que, dada a complexidade das interações espaciais, as
relações campo-cidade se transformam, especialmente as pequenas e médias cidades, evidenciando-se as cidades funcionais ao campo moderno. Por conseguinte,
acirram-se as desigualdades sociais e as contradições de classe.
Observa-se que há uma preocupação por parte dos pesquisadores, especialmente no campo da geografia, em entender as transformações e as novas
conformações e reestruturações das relações cidade e campo, seja do ponto de
vista das relações de produção, das relações territoriais e interespaciais e regionais
e mais propriamente dos pares que se apresentavam como antagônicos, como
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cidade e campo. Pois, de fato, não se pode mais compreender as relações cidade
e campo a partir da clássica divisão territorial do trabalho. As relações sociais de
produção se transformaram, os arranjos produtivos foram e continuam sendo
reconfigurados, bem como o próprio processo de urbanização se torna mais
complexo. Há, portanto, algumas questões que carecem de novas reflexões: como
entender os espaços periurbanos, considerando os processos de dispersão urbana?
Ao tempo em que se dão as transformações das cidades em razão da modernização
do campo e que acirram as desigualdades sociais, como se dão as repercussões
de tais processos nas cidades externas às denominadas regiões do agronegócio?
De que maneira os novos assentamentos agrários, a luta dos movimentos rurais,
repercutem nas relações campo e cidade e rural e urbano?
Mesmo considerando as diversidades do território brasileiro, fato é que
há um acirramento das desigualdades socioespaciais e os espaços antagônicos
persistem quiçá de forma latente: grandes condomínios residenciais verticais e
horizontais ao lado de áreas ainda rurais com criação pecuária e que normalmente
funcionam como áreas de pousio ou de especulação imobiliária; novas empresas agrícolas onde trabalham habitantes das cidades; feiras agroecológicas com
produtos provenientes dos assentamentos agrários e grandes estabelecimentos
comerciais que também oferecem produtos orgânicos; movimentos de luta por
moradia e movimentos de luta por terra; produções agropecuárias que utilizam
tecnologia de ponta e pequenas produções de alimentos e de animais para consumo familiar em quintais ou em áreas de ocupação precária nas cidades.
Considerações finais
Com base no exposto, compreendemos que há uma lógica dominante
expressa na expansão da urbanização sobre o campo. Contudo, reconhecemos
que, embora haja um inevitável continuum da cidade sobre o campo, tal fenômeno não provoca uma total homogeneização dos espaços, pois a produção do
urbano implica a sobreposição de usos e de práticas espaciais diferenciadas e
contraditórias, mas que se complementam. Em outras palavras, apesar do processo avassalador com a tendência a transformar o mundo “homogêneo”, não há
uma extinção por completo das diversidades. Mesmo fragmentadas, persistem
diferenças e resistências, enfim os resíduos. Isto é, as sobrevivências de tempos e
de espaços que muitas vezes sobrevivem no todo ou em parte.
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p. 1-13, jun. 2014.

Cidade e Campo.indd 53

14/09/2020 17:39:44

54

Cidade e Campo: Olhares de Brasil e Portugal

MAIA, Doralice Sátyro. O campo na cidade: necessidade e desejo (um estudo sobre
subespaços rurais em João Pessoa-PB) (dissertação). Universidade Federal de Santa
Catarina, 1994.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Moraes, 1984.
______ e ______. A ideologia alemã: crítica da novíssima filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemã em seus diferentes profetas
(1845-1846). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
MERRIGTON, John. “A cidade e o campo na transição para o capitalismo”. In HILTON,
Rodney. A transição do feudalismo para o capitalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1977.
NORONHA, Elias Oliveira. O espaço rural no contexto da urbanização difusa: o estudo
da pluriatividade nos Bairros Rurais Roseira e Toca no município de Jundiaí-SP (dissertação). Universidade Estadual Paulista, 2008.
PARK, Robert Ezra. “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano
no meio urbano”. In VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano. 2. ed. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1973, p. 25-66.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Cultura, sociedade rural, sociedade urbana no
Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Ed. Universidade
de São Paulo, 1978.
REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil.
São Paulo: Livraria Pioneira Editora/Editora da Universidade de São Paulo, 1968.
______. Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São Paulo:
Via das Artes, 2006.
ROSA, Lucelina Rosseti e FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira. “As categorias
rural, urbano, campo, cidade: a perspectiva de um continuum”. In SPOSITO, Maria
Encarnação Beltrão e WHITACKER, Arthur Magon (orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006,
p. 187-204
RUA, João. “A resignificação do rural e as relações cidade-campo: uma contribuição
geográfica”. Revista da ANPEGE, ano 1, n. 1, p. 45-66, 2003.
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: HUCITEC, 1993.
SILVA, José Francisco Graziano da. “O novo rural brasileiro”. Revista Nova Economia,
v. 7, n. 1, p. 1-28, maio 1997.
______ et al. “O que há de realmente novo no rural brasileiro”. Cadernos de Ciência e
Tecnologia, EMBRAPA, Brasília, v. 19, n. 1, p. 37-67, jan.-abr. 2002.
SILVA, Claudia Maria Arantes. Relações de trabalho no espaço rural friburguense: pluriatividade e complexificação das relações sociais de produção (dissertação). Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, 2008.
SINGER, Paul. Economia política da urbanização. 13. ed. São Paulo: Editora Brasiliense,
1995.
SMITH, Adam. Riqueza das nações. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1986.

Cidade e Campo.indd 54

14/09/2020 17:39:44

Conceitos de cidade e campo – da dicotomia à relação cidade-campo

55

SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.
SOBARZO, Oscar. “O urbano e o rural em Henri Lefebvre”. In SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão e WHITACKER, Arthur Magon (orgs.). Cidade e campo: relações
e contradições entre urbano e rural. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
SOLARI, Aldo. “O objeto da sociologia rural”. In SZMRECSÁNYI, Tamás e QUEDA,
Oriowaldo (orgs.). Vida rural e mudança social. 3. ed. São Paulo: Editorial Nacional,
1979, p. 3-14.
SOUZA, Sonale Vasconcelos de. Relação cidade-campo: permanência e recriação dos
subespaços rurais na cidade de Campina Grande-PB (dissertação). UFPB, 2013.
SPOSITO, Maria Encarnação. “A produção do espaço urbano: escalas, diferenças e
desigualdades socioespaciais”. In CARLOS, Ana Fani A. et al. A produção do espaço
urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011, p. 123-46.
VALE, Ana Rute do. Expansão urbana e plurifuncionalidade no espaço periurbano do
município de Araraquara (SP) (tese). Universidade Estadual Paulista, 2005.
WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
WIRTH, Louis. “O urbanismo como modo de vida”. In VELHO, Otávio Guilherme.
O fenômeno urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.

Cidade e Campo.indd 55

14/09/2020 17:39:44

Capítulo 3

A possibilidade de levantar dados sobre a percepção
espacial do rural e do urbano no Brasil
Gabriel Bias-Fortes
Glaucio José Marafon

O levantamento do espaço rural e urbano no Brasil é atualmente realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de critérios
político-administrativos (na adequação da malha de setores censitários às legislações municipais) ou morfológicos (pela adoção do perímetro urbano para fins
estatísticos em caráter residual), conforme metodologia do Censo Demográfico
de 2010 (IBGE, 2016). Nessa metodologia, o território brasileiro é classificado
em áreas rurais e áreas urbanas conforme a aplicação de um dos critérios na
fragmentação do território em setores censitários. Apesar da recente elaboração
de novos critérios de identificação de espaços rurais e urbanos no Brasil (IBGE,
2017), não há – em escala nacional – um procedimento que viabilize o levantamento do espaço geográfico percebido pelas pessoas.
Ao analisar o espaço (rural e urbano) percebido pelas pessoas, considera-se
uma interpretação espacial diversa do que é preestabelecido pelo poder público,
da associação pura com a produção e a atividade econômica, ou ainda da forma
morfológica e estrutural presente nesses espaços, tendo em vista que uma mesma
forma pode evocar percepções individuais distintas em virtude das experiências
e das concepções de cada pessoa.
Nessa dimensão do espaço percebido, as ideias de rural e urbano se apresentam como abstrações sustentadas no imaginário do coletivo, criando paradigmas
no entendimento desses espaços. São, assim, uma construção social elaborada
pela percepção dos indivíduos, que, segundo Guerra (1993), é fundamentada
tanto pelo quotidiano (espaço vivido pelo sujeito) quanto pelo imaginário social
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(relacionado às conjunturas históricas e a representações desejáveis). Entende-se,
portanto, que o espaço pode ser interpretado e representado segundo a ótica do
sujeito que o percebe. Assim, ao trazer essa premissa para a temática que envolve
os espaços rurais e urbanos, questiona-se a possibilidade de realizar um levantamento que captasse a percepção espacial das pessoas sobre o rural e o urbano.
Nesse aspecto, concorda-se com Rocha (2002, p. 75) que “a percepção é a
forma como, através dos sentidos, as coisas do mundo natural ou humano chegam
à consciência” (Rocha, 2002, p. 75). A percepção espacial seria, portanto, a forma
como determinados espaços são compreendidos e interpretados pelas pessoas.
A associação desse entendimento com a fenomenologia e a geografia da
percepção ocorre principalmente em conformidade com as investigações de
Merleau-Ponty (2014), em que a percepção espacial do sujeito ocorre, de forma
indissociável, tanto pelo conhecimento prévio e concepção do mundo exterior
(que se faz presente independentemente do sujeito) quanto pela interpretação
e identificação íntima que esse sujeito faz deste mundo exterior. Para o autor:
Deve-se dizer que é sob o mesmo ponto de vista: eu compreendo o mundo porque para mim existe o próximo e o distante, primeiros planos e horizonte, e
porque assim o mundo se expõe e adquire um sentido diante de mim, quer dizer,
finalmente porque eu estou situado nele e ele me compreende. Nós não dizemos
que a noção do mundo é inseparável da noção do sujeito, que o sujeito se pensa
inseparável da ideia do corpo e da ideia do mundo, pois, se só se tratasse de uma
relação pensada, por isso mesmo ela deixaria subsistir a independência absoluta
do sujeito enquanto pensador e o sujeito não estaria situado. Se o sujeito está
em situação, se até mesmo ele não é senão uma possibilidade de situações, é porque ele só realiza sua ipseidade sendo efetivamente corpo e entrando, através
deste corpo, no mundo. Se, refletindo na essência da subjetividade, eu a encontro ligada à essência do corpo e à essência do mundo, é porque minha essência
como subjetividade é uma e a mesma que minha existência como corpo e com
a existência do mundo, e porque finalmente o sujeito que sou, concretamente
tomado, é inseparável deste corpo-aqui e deste mundo-aqui (Merleau-Ponty,
2014, p. 547).

Observa-se que essa abordagem se aproximaria desta compreensão dos
espaços urbanos e rurais a partir da percepção individual e da identidade com o
ambiente, buscando o entendimento desses espaços a partir de uma perspectiva
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simbólica, experimental e fenomenológica, na qual cada indivíduo que interage
com o ambiente expõe sua compreensão de rural ou urbano. Essa identidade,
abordada em Guerra (1993), é construída num processo dinâmico, no qual os
modos de vida são organizados pela percepção individual da realidade (de cada
sujeito) em consideração ao contexto histórico que envolve o território vivido.
Para a autora, os modos de vida são entendidos como um conjunto integrado
de práticas articuladas a “representações do mundo” e a “imaginários sociais”
(Guerra, 1993, p. 70).
Ao investigar uma identificação de espaços rurais e urbanos (ou mesmo
categorias intermediárias entre essas classificações) segundo a concepção das
pessoas que habitam e vivem nesses meios, parte-se da análise de um recorte selecionado como um espaço de identificação, simbolismos e subjetividade; da visão
individual criada tanto pela experiência e vivência pessoal no ambiente quanto
pela vivência coletiva e construção histórica nesse ambiente, concordando com
Woods (2005) na ideia de territórios socialmente construídos. Para o autor,
que trabalha a identificação desses espaços no “mundo rural” (Woods, 2005), a
compreensão da construção social passa pelo caminho em que cada pessoa identifica um lugar, um objeto ou uma ideia por meio da atribuição de características
sociais, culturais, estéticas e ideológicas, sendo que essa construção social, ainda
que parta de uma reflexão individual, consolida-se somente quando um grupo
de pessoas a imagina como tal, sendo, portanto, uma dimensão que, ao mesmo
tempo, é individual e coletiva (o conjunto das reflexões).
De forma semelhante, Maia (2015, p. 70) analisa o espaço rural brasileiro a
partir de imaginários que se constituem em “uma ação derivada de um significado
referente a um conjunto de formas e processos que compõem o espaço geográfico,
indicando e impondo ao ser social uma forma de estar neste espaço geográfico”.
A imaginação geográfica do indivíduo, para o autor, é elaborada por um conjunto de imagens inter-relacionadas que produzem e refletem um imaginário
construído socialmente.
Cabe, dessa forma, elaborar formas de captação da percepção geográfica
em um dado território analisado, uma vez que essa percepção, em sintonia com
Merleau-Ponty (2014), ocorre pela subjetividade na interpretação do mundo
exterior. Nesse sentido, cabe a pontuação de Matthews (2010, p. 31) acerca do
pensamento de Merleau-Ponty:
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A fenomenologia, como Merleau-Ponty a vê, combina portanto uma forma de
subjetivismo com uma forma de objetivismo. É subjetiva por reconhecer que
toda experiência é uma experiência de alguém, que a ‘aparência das coisas’ é sua
‘aparência para um ‘sujeito’ específico’. Uma descrição dos fenômenos, isto é, da
aparência das coisas, deve ser necessariamente a descrição de uma experiência
subjetiva. Todavia, uma vez que o ser dos sujeitos é um ser-no-mundo, isto é,
uma vez que a experiência consiste em estar envolvido no mundo, uma descrição
da experiência subjetiva não é a descrição de algo puramente ‘interior’, mas de
nosso envolvimento com um mundo que existe independentemente da experiência que temos dele. O mundo, diz Merleau-Ponty, não é algo em que meramente pensamos, mas o lugar no qual vivemos nossas vidas, o mundo em que
atuamos, sobre o qual temos sentimentos e esperanças, além de ser o mundo que
tentamos conhecer.

Assim, pensar no rural e no urbano pelo conjunto das percepções espaciais
parte da identificação de cada sujeito que vive nesses territórios, este que forma
sua compreensão com base em fatores objetivos e externos (o mundo exterior
que independe de sua concepção) e fatores subjetivos (a forma como o sujeito
interpreta esse mundo).
Ainda que o levantamento da percepção de cada indivíduo no Brasil acerca
de sua localização em espaço rural ou urbano se mostre inviável em razão da
operacionalização, o levantamento da percepção no nível domiciliar torna-se
possível ao aproveitar a estrutura do Censo Demográfico do IBGE, que possibilitaria uma classificação rural/urbana (complementar à atual) que dialogue com
a fenomenologia e a geografia da percepção.
Dessa forma, caberia a elaboração de um procedimento que enumere a
percepção espacial do rural e do urbano a partir da concepção do entrevistado,
aproveitando a estrutura de divulgação do IBGE no nível do setor censitário12
como recorte territorial para divulgação complementar de informações relativas
ao rural/urbano. Captar as representações que os cidadãos fazem de seu território é fundamental para identificar elementos do modo de vida da população e
auxiliar o planejamento de políticas públicas.

1

O setor censitário, na metodologia do IBGE, é a menor unidade territorial de coleta do instituto
(IBGE, 2016, p. 286) formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou
rural. Cada setor censitário possui um código de cadastro na base do instituto.
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Nessa proposta metodológica, a intenção é obter uma identificação de ruralidade ou urbanidade por parte de cada sujeito de forma similar ao levantamento
do critério de cor ou raça realizado nas operações censitárias do IBGE. Conforme
metodologia adotada pelo instituto no Censo de 2010 (IBGE, 2010, p. 285),
utiliza-se o método da autodeclaração induzida para obtenção da informação
referente a cor ou raça, uma vez que se entende que esse método ocorre quando
o entrevistado tem de escolher uma opção dentre um rol predefinido, em comparação ao da autodeclaração espontânea na qual não há categorias predefinidas
para a resposta, de acordo com Osório (2003). Ao aplicar esse procedimento para
o levantamento do rural e do urbano pela declaração do entrevistado – considerando aspectos logísticos e operacionais –, deve-se estabelecer a busca do dado
no nível domiciliar em vez de buscar a opinião de cada residente.
Pela enumeração do critério referente a cor ou raça (eminentemente
autodeclaratório) desde os primeiros censos, o IBGE se posiciona no campo
fenomenológico na coleta desses dados conferindo uma abordagem perceptiva
em cada indivíduo entrevistado e considerando que essa percepção é constituída
no âmbito interno (concepções iniciais) e externo (como o indivíduo se vê no
contexto em que vive). Nesse entendimento, Longo e Campos (2006, p. 2), ao
analisarem as informações relacionadas a cor/raça nas pesquisas domiciliares,
consideram que:
[…] a informação de raça/cor que subsidia os estudos sobre diferenças raciais é
uma autodeclaração, ou seja, depende da percepção de cada um em relação à sua
cor ou raça. Indo além, podemos pensar ainda que esta autodeclaração também
pode estar associada de como o indivíduo vê o outro ou até mesmo de como ele
imagina ser visto pela sociedade.

Haja vista essa experiência prévia na coleta de dados, seguindo uma abordagem fenomenológica/perceptiva e considerando que o instituto realiza a cada
dez anos um censo demográfico no país, ocorre uma oportunidade estratégica
para o levantamento da ruralidade/urbanidade por parte dos entrevistados. No
censo, operação que realiza a listagem e a atualização de todos os domicílios em
cada setor censitário – abordando, para a entrevista, aqueles que se encontram
efetivamente ocupados e que servem de residência principal –, sugere-se a inserção de uma pergunta que levante a condição rural/urbana do domicílio pela
concepção do morador responsável por responder ao questionário.
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Em resumo, propõe-se incluir no questionário uma pergunta que corresponderia à percepção do rural e do urbano – considerando o recorte territorial
no nível do setor censitário, utilizado pelo IBGE como base de coleta operacional
de acordo com sua metodologia (IBGE, 2016) – de maneira que se aproveite um
procedimento operacional já existente para enumeração da percepção individual
rural/urbano (organizada no nível de setor censitário) a partir da inclusão de
uma pergunta correlacionada à demanda, como, por exemplo: “O Sr./Sra./Srta.
considera que o domicílio se localiza em área rural ou urbana?”.
Observando as limitações operacionais para enumeração da percepção
de cada residente do domicílio entrevistado e uma vez que o próprio questionário vincula-se à unidade visitada, a resposta a essa pergunta (na opção rural ou
urbana) valeria para todo o domicílio e seus residentes. Da mesma forma que a
declaração de cor ou raça no questionário, esse aspecto seria autodeclaratório e,
considerando que estaria vinculado ao domicílio e não a cada indivíduo, o levantamento pode corresponder mais a uma alterdeclaração que uma autodeclaração
propriamente dita – considerando que a resposta do morador entrevistado valeria
para os demais –, conforme exposto por Longo e Campos (2006).
Baseando-se no questionário do Censo Demográfico de 2010 – tanto no
questionário básico quanto no questionário da amostra, ambos disponibilizados
pelo portal eletrônico do IBGE –, a pergunta sugerida se encaixaria com maior
eficácia como a primeira indagação do item 2 do questionário (rol de perguntas
relativas às características do domicílio para domicílios particulares permanentes
ocupados), conforme pode ser visto na figura 1. As demais perguntas seriam
mantidas, de acordo com a sequência do questionário após a inclusão da pergunta
sugerida (no caso, a pergunta sugerida se configuraria como o item 2.01, e as
demais perguntas do bloco 2 se iniciariam a partir do item 2.02).
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Figura 1 – Identificação, a partir do questionário básico do Censo Demográfico
de 2010, do melhor campo de inserção da pergunta referente ao rural/urbano
percebido pelo entrevistado

Fonte: Org. do autor, 2019.
Nota: Figura elaborada a partir do questionário do Censo Demográfico de 2010.

Com a coleta da informação realizada junto à operação censitária, bastaria o IBGE classificar cada setor censitário em conformidade com parâmetros de classificação rural-urbano pré-definidos em relação ao conjunto de
declarações domiciliares acerca da pergunta. Como exemplo para a pesquisa,
adotou-se o parâmetro de classificação utilizado em nível regional pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), exposta por
Schneider (2009, p. 2), que traz cortes percentuais que podem ser utilizados
para classificação de setores censitários pela percepção em cada domicílio. A
adaptação desses parâmetros está resumida no quadro 1:
Quadro 1 – Proposta de parâmetro de classificação do setor censitário
conforme o percentual de percepção territorial entre rural e urbano
Perceptível Rural

% Declaração de localização do
domicílio em área rural
Acima de 50%

Perceptível Intermediário

15% – 50%

Perceptível Urbano

Abaixo de 15%

Classificação

Fonte: Org. do autor, 2019.
Nota: Adaptação a partir do quadro da OCDE, em Schneider (2009).
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Nessa categorização, o setor censitário estaria classificado como rural,
intermediário ou urbano (pelo critério da percepção do entrevistado) em razão
do conjunto de declarações domiciliares (localização em área rural ou urbana)
em cada setor.
Ao incorporar esses valores estipulados pela OCDE na criação de um
parâmetro de classificação do rural/urbano percebido pelo entrevistado, obtém-se uma categoria intermediária que, além de dar origem a um novo universo de
pesquisa, rompe com a interpretação dicotômica sobre o tema e, uma vez que
o procedimento também utilizaria o setor censitário como base de divulgação,
torna-se possível comparar os dados oficias respaldados na metodologia atual
de apuração do território rural/urbano com os dados listados a partir dessa
metodologia de classificação pela percepção do entrevistado.
Assim, a proposta metodológica exposta se firma: 1) na pergunta sugerida
para o levantamento do caráter de ruralidade/urbanidade; 2) na utilização do
setor censitário como recorte territorial; 3) nos parâmetros expostos no quadro
1 como critério de classificação; e 4) na estrutura operacional do Censo Demográfico para a coleta das informações.
O teste do procedimento proposto
Para testar o método, optou-se pela aplicação desse procedimento em
três áreas que, apesar de apresentarem características distintas, foram classificadas como áreas urbanas no levantamento do Censo Demográfico de 2010.
Essas áreas correspondem a três setores censitários (área operacional de coleta do
IBGE): um localizado no distrito do Faria, em Barbacena/MG; outro localizado
na Ilha Grande (município de Angra dos Reis/RJ), na localidade conhecida
como Abraãozinho23; e outro na localidade conhecida como Barra do Sana, em
Macaé/RJ – representados, respectivamente, na malha de setores censitários do
Censo Demográfico de 2010 pelos setores de geocódigo 310560814000001,
330010010000005 e 330240340000005.

2

No setor, há mais de uma localidade cadastrada (Praia da Crena, Praia da Gaxumba, Praia do
Morcego, Praia do Sobrado e Sítio do Frederico); a fim de facilitar a análise, optou-se por generalizar na localidade principal – Abraãozinho.
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Em todos os testes (Faria, Abraãozinho e Barra do Sana), utilizou-se da
malha censitária de 2010 divulgada pelo IBGE para isolar os “setores-alvo” do
procedimento a fim de compor as imagens e mapas usados durante o trabalho
de campo. Nessas imagens – com o auxílio do software QGIS versão 2.18 –,
optou-se por indicar previamente as construções e prováveis construções para
facilitar a orientação no trabalho de campo (figuras 2, 3 e 4).
Figura 2 – Setor censitário referente à localidade (distrito) do Faria, em Barbacena/MG

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
Nota: Elaborado no software QGIS com imagem da camada Google Satelite (geoserviço disponível no
software pelo plugin Quickmaps Services).

Além dos mapas e imagens para facilitar a coleta de dados no trabalho de
campo, os arquivos gráficos dos setores (originalmente em formato shapefile)
foram convertidos para o formato Keyhole Markup Language (KML), de forma
a possibilitar a orientação dos pesquisadores pelo uso do aplicativo Google Earth
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no Smartphone (com o localizador ativado). Assim, fora possível identificar a
posição do pesquisador referente aos pontos previamente detectados durante
os trabalhos de campo.
Figura 3 – Setor censitário referente à localidade de Abraãozinho, em Angra
dos Reis/RJ

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
Nota: Elaborado no software QGIS com imagem da camada Google Satelite (geoserviço disponível no
software pelo plugin Quickmaps Services).
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Figura 4 – Setor censitário referente à localidade de Barra do Sana, em Macaé/RJ

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
Nota: Elaborado no software QGIS com imagem da camada Google Satelite (geoserviço disponível
no software pelo plugin Quickmaps Services).

Ainda que o procedimento vise a obter apenas a percepção da condição
rural/urbana do domicílio, é necessário acrescentar ao levantamento algumas
informações adicionais para validar a metodologia, pois, tendo em vista que
não há de se reaplicar o questionário do Censo Demográfico com a inserção da
pergunta, deve-se verificar minimamente dados referentes a idade, profissão e
escolaridade e, em especial, se o morador residia no domicílio em 2010; para
fins de análise, também são obtidas algumas informações adicionais. Assim,
o conjunto de informações levantadas referem-se a:
1. Nome e idade do proprietário do domicílio ou do responsável pelas
informações;
2. Profissão e escolaridade do proprietário do domicílio ou do responsável pelas informações;
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3. Tempo de residência no domicílio – uma vez que o levantamento
testado refere-se a 2019, apura-se esta informação para permitir
a comparação com os dados oficiais referenciados em 2010 (de
forma que os dados dos entrevistados que não residiam no domicílio durante o Censo de 2010 não são considerados para fins de
comparabilidade);
4. Percepção territorial – se o entrevistado considera o domicílio localizado em área rural ou urbana (pergunta estabelecida na forma
proposta anteriormente);
5. Justificativa da percepção territorial – embora não esteja contemplada na proposta geral exposta anteriormente, aproveitou-se o teste
para coleta de informações extras que podem vir a auxiliar a compreensão do rural/urbano pela abordagem fenomenológica;
6. Divulgação oficial – se o entrevistado tem algum conhecimento
acerca da divulgação oficial do domicílio como urbano, a fim de
verificar a possibilidade desse conhecimento prévio interferir na
percepção.
A partir da necessidade desses dados, cria-se uma sequência de perguntas elaboradas a fim de se evitar o fornecimento prévio de informações pelo
entrevistador que possam vir a afetar a percepção rural/urbano do entrevistado.
Essa sequência está disposta no quadro 2.
Quadro 2 – Sequência de perguntas para o procedimento
Ordem na Sequência

Tema da Pergunta

1 pergunta

Nome

2 pergunta

Idade

3 pergunta

Profissão

4 pergunta

Escolaridade

5 pergunta

Tempo de residência

6 pergunta

Percepção Territorial

7 pergunta

Justificativa
Conhecimento prévio da
divulgação oficial

8 pergunta
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
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O próximo passo consiste no levantamento dos domicílios particulares
permanentes ocupados no setor, estes que serviriam de base para a coleta da
informação referente ao procedimento sugerido caso fosse aplicado no Censo
de 2010 (em conformidade com o que fora exposto). Em consulta à tabela do
Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) – disponível
no site do IBGE – referente às unidades visitadas em cada setor na operação
de 2010, existiam para o setor na localidade do Faria 4 domicílios particulares
num total de 8 endereços (1 em construção e 3 estabelecimentos de outras
finalidades); já para a localidade de Abraãozinho, existiam 29 domicílios particulares e 2 domicílios coletivos, num total de 35 endereços urbanos (2 em
construção e 2 estabelecimentos de outras finalidades). Por fim, na localidade
de Barra do Sana, existiam 53 domicílios particulares, num total de 67 endereços urbanos.
Uma vez levantada a situação de cada setor em 2010 (quantitativo de
domicílios particulares que serviram como base para a entrevista do Censo),
a etapa seguinte refere-se à identificação dos domicílios particulares que
atualmente estão ocupados no setor e a coleta das informações propriamente dita – conforme a sequência exposta anteriormente, no quadro 2.
Há de se considerar que a coleta de informações é realizada somente nos
domicílios particulares, descartando os domicílios coletivos e os demais
endereços (que estavam na condição de construção ou estabelecimentos
de outras finalidades).
Também deve ser levado em consideração que, após as entrevistas, deve-se utilizar somente as informações referentes aos moradores que
habitavam os endereços durante o Censo de 2010, de forma a possibilitar
a comparação da informação coletada com a que fora coletada no último
Censo. Os dados obtidos nesse levantamento estão compilados e dispostos
nos quadros 3, 4 e 5.3.

3

A fim de preservar o sigilo do entrevistado, optou-se por substituir o nome do morador pela
expressão Entrevistado 1, Entrevistado 2 etc.
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Quadro 3 – Compilação dos dados coletados em trabalho de campo para o
setor no distrito do Faria, em Barbacena/MG – trabalho de campo realizado
em 25/08/2017
Variável\Domicílio

Domicílio 1

Domicílio 2

Domicílio 3

Nome

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Idade

68

55

72

Produtor Rural
Fundamental
incompleto

Produtor Rural
Fundamental
incompleto

Produtor Rural
Fundamental
incompleto

30

55

52

Rural

Rural

Rural

Morfológica
(paisagem e ambiente
rural)

Infraestrutura
rural; ausência de
serviços; produção
agropecuária

Pagamento de
imposto rural (ITR)

Não

Não

Não

Profissão
Escolaridade
Tempo de
residência
Percepção
territorial
Justificativa
Conhecimento
prévio da divulgação
oficial
Fonte: Org. do autor, 2019.

Dos 4 domicílios particulares listados no Censo de 2010 pelo IBGE
nesse setor da localidade de Faria (conforme divulgação mencionada anteriormente), identificaram-se 3 endereços com moradores no trabalho de campo.
Nesses endereços, todos os 3 moradores foram encontrados e residiam no
domicílio há mais de 10 anos, de forma que as declarações dos 3 tornam-se
válidas para fins de comparação com o que fora levantado oficialmente em
2010.
Quadro 4 – Compilação dos dados coletados em trabalho de campo para
o setor na localidade de Abraãozinho, em Angra dos Reis/RJ – trabalho de
campo realizado em 24/08/2019
Variável\Domicílio

Domicílio 1

Domicílio 2

Domicílio 3

Nome

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Idade

55

58

74

Fotógrafo

Jardineiro/Caseiro

Jardineiro/Caseiro

Profissão
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Superior completo

Fundamental
incompleto

Alfabetizado

15

20

50

Rural

Rural

Rural

Maior contato com a
natureza

Distância e
acessibilidade

Ritmo menos
acelerado; área de
proteção ambiental

Não

Não

Não

Domicílio 4

Domicílio 5

X

Nome

Entrevistado 4

Entrevistado 5

X

Idade

51
Caseiro/Serviços
Gerais
Fundamental
completo

38

X

Marinheiro

X

Fundamental
incompleto

X

44

20

X

Rural

Rural

X

Infraestrutura rural

Infraestrutura rural e
comércio reduzido

X

Não

Não

X

Escolaridade
Tempo de
residência
Percepção
territorial
Justificativa
Conhecimento
prévio da divulgação
oficial
Variável\Domicílio

Profissão
Escolaridade
Tempo de
residência
Percepção
territorial
Justificativa
Conhecimento
prévio da divulgação
oficial
Fonte: Org. do autor, 2019.

Dos 29 domicílios particulares listados no Censo de 2010 pelo IBGE,
identificaram-se 16 domicílios particulares no trabalho de campo, sendo que
destes foram encontrados 11 domicílios com moradores (nos quais foi possível
realizar a entrevista), 4 domicílios sem morador e 1 domicílio cujo responsável optou por não participar da pesquisa. As demais edificações na área
correspondiam a casas de veraneio, aluguel por temporada, estabelecimentos
comerciais, pousadas etc. Dos moradores entrevistados, somente 5 residiam
na localidade há mais de 10 anos, de forma que suas declarações podem ser
utilizadas na pesquisa e comparadas ao levantamento oficial de 2010.
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Quadro 5 – Compilação dos dados coletados em trabalho de campo para
o setor na localidade de Barra do Sana, em Macaé/RJ – trabalho de campo
realizado em 05/10/2019
Variável\Domicílio

Domicílio 1

Domicílio 2

Domicílio 3

Nome

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Idade

35

59
Trabalhador rural

Fundamental
incompleto

56
Trabalhador
autônomo
Fundamental
incompleto

35

11

30

Rural

Urbano

Rural

Infraestrutura rural

Infraestrutura e
serviços turísticos

Maior contato com a
natureza

Não

Não

Não

Domicílio 4

Domicílio 5

X

Nome

Entrevistado 4

Entrevistado 5

X

Idade

65

64

X

Empresário

Motorista

X

Ensino Médio

Superior incompleto

X

28

26

X

Rural

Rural

X

Infraestrutura rural;
acessibilidade;
contato com a
natureza

Produção
agropecuária;
infraestrutura rural

X

Não

Não

X

Empresária

Profissão
Escolaridade
Tempo de
residência
Percepção
territorial
Justificativa
Conhecimento
prévio da
divulgação oficial
Variável\Domicílio

Profissão
Escolaridade
Tempo de
residência
Percepção
territorial
Justificativa
Conhecimento
prévio da
divulgação oficial

Fundamental
incompleto

Fonte: Org. do autor, 2019.

Dos 53 domicílios particulares listados no Censo de 2010 pelo IBGE,
identificaram-se 12 domicílios particulares no trabalho de campo, sendo que
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destes foram encontrados 6 domicílios com moradores (nos quais foi possível
realizar a entrevista), 5 domicílios sem morador e 1 domicílio cujo responsável
optou por não participar da pesquisa. As demais edificações na área correspondiam a casas de veraneio, aluguel por temporada, estabelecimentos comerciais,
pousadas etc. Dos moradores entrevistados, somente 5 residiam na localidade
há mais de 10 anos, de forma que suas declarações podem ser utilizadas na
pesquisa e comparadas ao levantamento oficial de 2010.
A partir dos dados coletados e da análise do conjunto das declarações
(descartando os levantamentos dos entrevistados que não residiam no setor
durante o Censo de 2010), os setores 310560814000001, 330010010000005
estariam classificados como rural pelo critério da percepção espacial dos entrevistados – considerando que os mesmos proprietários/responsáveis pela declaração residiam no domicílio durante o levantamento do Censo de 2010 e
declararam a percepção como rural (100% das entrevistas em ambos os setores). A única resposta obtida que percebe a localidade como urbana fora no
setor 330240340000005, mas, ainda assim, o setor seria classificado como
rural pelo critério de percepção dos entrevistados (mais de 50% identificando
como rural). Assim, em comparação aos dados oficiais que atribuíram como
urbano todo o território (e a população residente) desses setores, os indivíduos
que residem neles identificam a localidade como rural (ainda que por critérios
distintos). No quadro 6, observa-se essa comparação entre a classificação do
rural/urbano perceptível obtida nesses levantamentos e a classificação oficial
referente ao Censo de 2010.
Quadro 6 – Síntese dos levantamentos realizados e comparação à classificação
oficial
Setor

Respostas que
perceberam a
localidade como rural
em relação ao total de
entrevistas válidas

310560814000001

3 em 3

100%

330010010000005

5 em 5

100%

330240340000005

4 em 5

80%

Percentual Classificação
Classificação
atribuído
pela
Oficial 2010
como Rural
Percepção
Perceptível
Rural
Perceptível
Rural
Perceptível
Rural

Urbano
Urbano
Urbano

Fonte: Org. do autor, 2019.
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Ao avaliar esses critérios distintos, que fomentaram a resposta da percepção espacial da localidade como rural, observa-se que, em áreas de produção agropecuária – como na localidade do Faria, em Barbacena/MG –, os
moradores tendem a associar “rural/urbano” com infraestrutura, morfologia e
atividade econômica – que consequentemente impacta no imposto cobrado. Já
em áreas onde predomina a atividade turística – particularmente de ecoturismo
–, como nas localidades de Abraãozinho, em Angra dos Reis/RJ, e Barra do
Sana, em Macaé/RJ, acrescenta-se esse conjunto de associação espacial ao rural
imaginado à ideia de um maior contato com o “ambiente natural”4. Nessas
localidades, também observa-se uma maior presença de edificações de veraneio
ou voltadas para a atividade turística – como casas de aluguel por temporada
–, que não se configuram como residência principal.
Ainda há de se considerar, de acordo com a análise sobre rigor e qualidade de pesquisas qualitativas em Cornejo e Salas (2011), a validade do procedimento técnico como uma metodologia viável ao atender critérios como:
credibilidade (inerente ao próprio processo participativo na coleta dos dados;
relação entrevistador e entrevistado); auditabilidade (os dos coletados são passíveis de confirmação por outro pesquisador; e transferibilidade (o procedimento
pode ser aplicado em outro recorte territorial). O procedimento realizado em
ambas as localidades atende a tais critérios técnicos e reforça sua qualidade
metodológica como uma forma de se buscar identificar o espaço rural/urbano.
O levantamento proposto corresponde a uma maneira complementar
de se compreender os espaços rurais e os urbanos a partir da percepção das
pessoas que habitam esses espaços. Ainda que o procedimento envolva a coleta
em nível domiciliar – em vez de coletar a declaração de cada indivíduo – e,
paradoxalmente, um levantamento quantitativo – pela compilação do conjunto
de declarações – para fundamentar uma classificação sustentada em critérios
perceptivos, o procedimento proposto caracterizaria um grande avanço para
a representação participativa do espaço, além de romper com a classificação
dicotômica entre rural e urbano ao incluir uma categoria intermediária e criar
possibilidades de comparação dos dados levantados por essa metodologia com
dados provenientes de outros procedimentos de análise – como o método
oficial de identificação do rural e do urbano no Brasil.
4

Ainda que, tal como a ideia de rural e urbano, a noção de “ambiente natural” seja socialmente
construída no imaginário coletivo.
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Considerações finais
Ao utilizar a estrutura do IBGE para o levantamento de dados referentes
à percepção territorial do rural e do urbano de cada indivíduo – ao generalizar a declaração em nível domiciliar –, torna-se possível classificar os setores
censitários a partir da combinação das declarações domiciliares. Não fora o
objetivo da análise levantar qualquer crítica referente ao método de apuração
dos territórios (rurais e urbanos) utilizado atualmente no Brasil, uma vez que
essa listagem corresponde a uma metodologia consolidada, operacionalmente
viável e passível de comparabilidade histórica.
O objetivo da análise foi elaborar um método que, ao utilizar a estrutura logística do IBGE, enumerasse a concepção do rural e do urbano a partir
da percepção do responsável (entrevistado) pelas informações do domicílio
durante a operação do Censo Demográfico. Reitera-se, portanto, que essa
classificação do rural/urbano percebida ocorreria de forma complementar
à classificação oficial e aproveitaria o know-how metodológico utilizado na
autodeclaração – ou alter-declaração, como foi discutido – de cor/raça utilizada
pelo instituto.
Ainda que utilize um método dedutivo que resulte na classificação entre
rural/urbano pela lógica quantitativa (disposição proporcional pelo conjunto
de declarações), a proposta metodológica busca uma abordagem com teor
qualitativo ao dialogar com a fenomenologia e a percepção individual do
território, tornando-o parte ativa na compreensão do espaço. Nesse sentido,
concorda-se com Nogueira (2005, p. 10244), ao afirmar que não “se deve
pensar nos sujeitos das pesquisas como meros informantes de dados, mas como
autores, pois a experiência vivida por eles será a principal fonte de interpretação
de nossas reflexões”, e com Pereira et al. (2010, p. 173), que consideram que:
A introdução da fenomenologia na Geografia pressupõe uma abordagem do
espaço que considera a percepção do sujeito como integrante e em permanente
interação. Assim, o mundo vivido e a subjetividade tornam-se fatores importantes para compreensão do espaço nos estudos geográficos.

Uma vez que a proposta consiste na inclusão de uma pergunta no questionário do Censo Demográfico aplicado pelo IBGE – aproveitando toda a
estrutura logística da entidade – que evocasse a percepção do entrevistado sobre
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a associação da localidade com o rural e o urbano, considerando a divulgação
do conjunto dessas declarações por setor censitário, entende-se que o método
utilizado é dedutivo. Embora essa divulgação ocorra pelo setor censitário, o
questionamento associa-se com a localidade/localização do domicílio, de forma
que a percepção espacial do entrevistado remete ao lugar – e não ao setor.
A aproximação com a fenomenologia e a geografia da percepção ocorre pelo
levantamento da compreensão territorial do entrevistado, que está incorporada
à subjetividade na forma como este concebe o território, entretanto, não se
realiza a descrição e a explicação do fenômeno em si.
A aplicação do procedimento no setor censitário referente às localidades
conhecidas como Faria (Barbacena/MG), Abraãozinho (Angra dos Reis/RJ)
e Barra do Sana(Macaé/RJ) revela a viabilidade do método como um levantamento complementar do rural/urbano, ainda que generalizado e disposto
num gradiente rural-intermediário-urbano como fora sugerido. O reconhecimento dos domicílios em um levantamento prévio para a coleta posterior dos
dados confere ao procedimento uma maior segurança metodológica, tal como
levantar o tempo de residência a fim de sustentar a comparação dos dados
coletados com os dados oficiais enumerados no Censo Demográfico de 2010.
Apesar de não se constituir em uma abordagem propriamente fenomenológica, essa investigação proporcionaria uma listagem prévia (em nível
nacional) para subsidiar análises sobre a percepção do lugar pelas pessoas
que o vivenciam e a comparação dos dados oficiais – embasados na lógica do
ordenamento territorial pelo poder público – com os dados elaborados pelo
conjunto da percepção das pessoas que habitam o território. Nesse sentido,
concorda-se com Maia (2015) que, ao identificar o rural e o urbano por aspectos perceptivos, abre-se um caminho para a compreensão além das análises
econômicas ou políticas, focalizando o interesse da pesquisa na coexistência
simultânea de diversos campos sociais: o econômico, o político e o cultural.
Nota-se, portanto, a potencialidade da adoção desse critério como forma de
levantamento complementar ao oficial.
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